
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 
เรื่อง  ปดประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน ตุลาคม   ๒๕๖๒   

...................................................... 

     ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานมาง ไดดําเนินการ จัดซ้ือจัดจางโดย วิธีเฉพาะเจาะจง , วิธี
ประกาศเชิญชวนท่ัวไป , วิธีคัดเลือก ,วิธีสอบราคา  ประจําเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

     เพ่ือใหการดําเนินการ  เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง จึงขอสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒ เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชน  ไดรับทราบ  หากมีขอสงสัย สามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัด
จาง  ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 

 
       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๙   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

                                                  ลงชื่อ 
 

                   (นายสมชัย      อุนตาล) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี พย  ๗๔9๐๒ /ว ๖๐๓                                                           องคการบริหารสวนตําบลบานมาง
 ถนนเชียงมวน – พะเยา 56160 
 

                                            ๙      พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ  

เรียน  ผูใหญบาน  หมูท่ี   ๓ - ๑๑ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. สรุปผลรายงานขอซ้ือขอจาง                          จํานวน  ๑  ชุด    

               ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานมาง  ไดดําเนินการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน  ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือใหประชาชนไดตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานมาง เพ่ือใหเกิด
ประโยชนและเปนไปตามแนวทางการใหบริการประชาชน   

           ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  จึงขอความอนุเคราะหทาน ประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกัน องคการบริหารสวนตําบลบานมาง หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ
จากทานดวยดีอยางเชนเคยขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

    

 

(นายสมชัย  อุนตาล) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
งานพัสดุ 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม   2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางทําความสะอาด อบต. 114,000 114,000 เฉพาะเจาะจง 
นางตาล  มังคลาด 

ราคา     114,000   บาท  
นางตาล  มังคลาด 

ราคา     114,000   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

1/63 
ลงวันท่ี  

1/10/62 

2 จางแรงงานท่ัวไป 92,400 92,400 เฉพาะเจาะจง 
นายสมบัติ  คลองแคลว 

ราคา     92,400   บาท  
นายสมบัติ  คลองแคลว 

ราคา     92,400   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

2/63 
ลงวันท่ี  

1/10/62 

3 
จางแรงงานโครงการแผนท่ี
ภาษี 

98,600 98,600 เฉพาะเจาะจง 
นายจําลอง  บานสระ 

 ราคา    98,600   บาท  
นายจําลอง  บานสระ 

 ราคา    98,600   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

3/63 
ลงวันท่ี  

1/10/62 

4 จางซอมแซมระบบประปา 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง 
นายวิลสันต คิดดี 

 ราคา    96,000  บาท  
นายวิลสันต คิดดี 

 ราคา    96,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

4/63 
ลงวันท่ี  

1/10/62 

5 จางซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 87,600 87,600 เฉพาะเจาะจง 
นายนัฐพงษ  ใจอินตะ 

ราคา    87,600  บาท 
นายนัฐพงษ  ใจอินตะ 

ราคา    87,600  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

5/63 
ลงวันท่ี  

1/10/62 

6 จางซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง 
นายวิสุทธิ์  ดวงใจ 

ราคา    84,000  บาท 
นายวิสุทธิ์  ดวงใจ 

ราคา    84,000  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

6/63 
ลงวันท่ี  

1/10/62 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม   2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

7 
จางดูแลสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา ม.11 

87,600 87,600 เฉพาะเจาะจง 
นายสุพจน  ชาวนาน 

ราคา     87,600   บาท  
นายสุพจน  ชาวนาน 

ราคา     87,600   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

7/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

8 
จางดูแลสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา ทุงมอก 1 ม.9 

84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสยาม  ทรายคํา 

ราคา     84,000   บาท  
นายสยาม  ทรายคํา 

ราคา     84,000   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

8/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

9 
จางดูแลสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา ทุงมอก 2  ม.5 

84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง 
นายชุมพล  เถระ 

ราคา     84,000   บาท  
นายชุมพล  เถระ 

ราคา     84,000   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

9/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

10 จางดูแลระบบประปา ม.11 72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง 
นายขวัญชัย  คําลือ 

ราคา    72,000  บาท  
นายขวัญชัย  คําลือ 

ราคา    72,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

10/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

11 จางดูแลระบบประปา ม.9 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง 
 นางมอญ  สุริโย 

ราคา    48,000  บาท  
 นางมอญ  สุริโย 

ราคา    48,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

7/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม   2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

12 จางดูแลระบบประปา ม.7 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 
นายทวี  ใจอินตะ 

ราคา    36,000  บาท  
นายทวี  ใจอินตะ 

ราคา    36,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

12/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

13 จางดูแลระบบประปา ม.5 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 
นางราตรี  บานสระ 

ราคา    36,000  บาท  
นางราตรี  บานสระ 

ราคา    36,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

13/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

14 จางดูแลระบบประปา ม.6 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง 
นายเสวก  บุญยืน  

ราคา    60,000   บาท  
นายเสวก  บุญยืน  

ราคา    60,000   บาท  
จางดูแลระบบ
ประปา ม.6 

14/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

15 จางดูแลระบบประปา ม.3 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสุริยา  สืบแสน 

ราคา    36,000  บาท  
นายสุริยา  สืบแสน 

ราคา    36,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

15/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

16 จางดูแลระบบประปา ม.8 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวรุงทิวา ปจจวงค 

ราคา    36,000  บาท  
นางสาวรุงทิวา ปจจวงค 

ราคา    36,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

16/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

17 จางดูแลระบบประปา ม.10 31,200 31,200 เฉพาะเจาะจง 
นายสุวิทย  คําแดง  

ราคา     31,200   บาท  
นายสุวิทย  คําแดง  

ราคา     31,200   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

17/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม   2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

18 จางจัดทําพวงมาลา 580 580 เฉพาะเจาะจง 
นายอดุลย อุนตาล 

ราคา     580  บาท  
นายอดุลย อุนตาล 

ราคา     580  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

18/63 
ลงวันท่ี 

11/10/62 

19 จางจัดทําอาหารกลางวัน 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง 
 นางรญัดร  บรรจง 

ราคา    5,500  บาท  
นางรญัดร  บรรจง 

ราคา    5,500  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

19/63 
ลงวันท่ี 

18/10/62 

20 จางจัดทําพวงมาลา 500 500 เฉพาะเจาะจง 
นายอดุลย อุนตาล 

ราคา     500  บาท  
นายอดุลย อุนตาล 

ราคา     500  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

20/63 
ลงวันท่ี 

21/10/62 

21 จางจัดทําอาหารกลางวัน 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง 
 นางรญัดร  บรรจง 

ราคา    5,500  บาท  
นางรญัดร  บรรจง 

ราคา    5,500  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

21/63 
ลงวันท่ี 

29/10/62 

22 จัดซ้ือน้ําดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

1/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน    ตุลาคม 2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

23 เชาเครื่องถายเอกสาร 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอส พี ซัพพลายส โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
หจก.เอส พี ซัพพลายส โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

2/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

24 จัดซ้ือหนังสือพิมพ 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,300  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,300  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

3/63 
ลงวันท่ี 

1/10/62 

25 จัดซ้ือแบบพิมพ 26,810 26,810 เฉพาะเจาะจง 
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

ราคา     26,810   บาท  
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

ราคา     26,810   บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

4/63 
ลงวันท่ี 

17/10/62 

26 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 275 275 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    275  บาท 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    275  บาท 

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

5/63 
ลงวันท่ี 

29/10/62 

27 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 230 230 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    230  บาท 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    230  บาท 

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

6/63 
ลงวันท่ี 

29/10/62 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    3,100  บาท 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    3,100  บาท 

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

7/63 
ลงวันท่ี 

29/10/62 

29 จัดซ้ือวัสดุประปา 3,160 3,160 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา    3,160  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา    3,160  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

8/63 
ลงวันท่ี 

29/10/62 

30 จัดซ้ือน้ําดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

9/63 
ลงวันท่ี 

31/10/62 

31 เชาเครื่องถายเอกสาร 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอส พี ซัพพลายส โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
หจก.เอส พี ซัพพลายส โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

10/63 
ลงวันท่ี 

31/10/62 

32 จัดซ้ือหนังสือพิมพ 6,100 6,100 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,100  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,100  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

11/63 
ลงวันท่ี 

31/10/62 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ตุลาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 

  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

33 จางกอสรางเมรุเผาศพ ม.9 517000 651,000 สอบราคา 
หจก.ส.ชุมพลกอสราง 

 ราคา  517,000  บาท  
หจก.ส.ชุมพลกอสราง 

 ราคา  517,000  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

1/63 
ลงวันท่ี  

1/10/62 
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