
 
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 
เรื่อง  ปดประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน  มกราคม   ๒๕๖๓   

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

     ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานมาง ไดดําเนินการ จัดซ้ือจัดจางโดย วิธีเฉพาะเจาะจง , วิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป , วิธีคัดเลือก ,วิธีสอบราคา  ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

     เพ่ือใหการดําเนินการ  เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องคการบริหาร
สวนตําบลบานมาง จึงขอสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประชาสัมพันธ
ใหประชาชน  ไดรับทราบ  หากมีขอสงสัย สามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง  ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบล
บานมาง 

 
       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗   กุมภาพันธ   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

                                                  ลงชื่อ 
 

                   (นายสมชัย      อุนตาล) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี พย  ๗๔9๐๒ /ว  ๙๓ องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  

                                                                                           ถนนเชียงมวน – พะเยา 56160 
 

                                                 ๗      กุมภาพันธ    ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ  

เรียน  ผูใหญบาน  หมูท่ี   ๓ - ๑๑ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. สรุปผลรายงานขอซ้ือขอจาง                          จํานวน  ๑  ชุด    

               ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานมาง  ไดดําเนินการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน  มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓  เพ่ือใหประชาชนไดตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานมาง เพ่ือใหเกิดประโยชนและ
เปนไปตามแนวทางการใหบริการประชาชน   

           ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  จึงขอความอนุเคราะหทาน ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบโดยท่ัวกัน องคการบริหารสวนตําบลบานมาง หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีอยางเชนเคย
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายสมชัย  อุนตาล) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน    มกราคม 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางซอมเครื่องพริ้นเตอร 650 650 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    650  บาท 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    650  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

30/63 
ลงวันท่ี  
3/1/63 

2 จางซอมรถยนตสวนกลาง 14,780 14,780 เฉพาะเจาะจง 
รานอูปงการชาง 

ราคา     14,780   บาท  
รานอูปงการชาง 

ราคา     14,780   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

31/63 
ลงวันท่ี  
7/1/63 

3 จางซอมรถบรรทุกขยะ 6,280 6,280 เฉพาะเจาะจง 
รานอูปงการชาง 

ราคา     6,280  บาท  
รานอูปงการชาง 

ราคา     6,280  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

32/63 
ลงวันท่ี  
7/1/63 

4 จางจัดปายไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา     540  บาท  
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา     540  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

33/63 
ลงวันท่ี  
7/1/63 

5 จางจัดทําอาหารกลางวัน 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 
นางแสงยอด  ทาจินะ 

ราคา     5,000  บาท  
นางแสงยอด  ทาจินะ 

ราคา     5,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

34/63 
ลงวันท่ี  
7/1/63 

6 จางจัดสถานท่ี 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง 
นายนิดชาญ ชาวนาน 

ราคา     5,000  บาท  
นายนิดชาญ ชาวนาน 

ราคา     5,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

35/63 
ลงวันท่ี  
7/1/63 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

7 จางขุดบอขยะ 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง 
นายพิพัฒน  พุฒดี 

ราคา    25,000  บาท  
นายพิพัฒน  พุฒดี 

ราคา    25,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

36/63 
ลงวันท่ี  

10/1/63 

8 จางจัดปายไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา     540  บาท  
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา     540  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

37/63 
ลงวันท่ี  

15/1/63 

9 
จางจัดหายานพาหนะใน
การศึกษาดูงาน 

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสาธิต  ตามยุทธ 

ราคา    23,000  บาท  
นายสาธิต  ตามยุทธ 

ราคา    23,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

38/63 
ลงวันท่ี  

15/1/63 

10 จางจัดหาของท่ีระลึก 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 
นางปรียา  นิม่นวล 

ราคา    1,500  บาท  
นางปรียา  นิม่นวล 

ราคา    1,500  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

39/63 
ลงวันท่ี  

15/1/63 

11 จางก้ันกระสอบทราย 51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง 
นายสอาด ชาวนาน 

ราคา    51,000  บาท  
นายสอาด ชาวนาน 

ราคา    51,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

40/63 
ลงวันท่ี  

23/1/63 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

12 เชาพ้ืนท่ีเว็บไซต 26,750 26,750 เฉพาะเจาะจง 
บ.ไอที โกลโบล จํากัด 

ราคา    26,750  บาท  
บ.ไอที โกลโบล จํากัด 

ราคา    26,750  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

41/63 
ลงวันท่ี  

30/1/63 

13 จัดซ้ือวัสดุประปา 4,182 4,182 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  4,182  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  4,182  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

32/63 
ลงวันท่ี  
6/1/63 

14 
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ําแบบ
มอเตอรไฟฟา 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  11,000 บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  11,000 บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

33/63 
ลงวันท่ี  

10/1/63 

15 จัดซ้ือวัสดุฝกอบรม 756 756 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  756  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  756  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

34/63 
ลงวันท่ี  

15/1/63 

16 จัดซ้ือวัสดุประปา 7,950 7,950 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  7,950  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  7,950  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

35/63 
ลงวันท่ี  

30/1/63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 3,850 3,850 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  3,850 บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  3,850 บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

36/63 
ลงวันท่ี  

30/1/63 

18 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 

37/63 
ลงวันท่ี  

31/1/63 

19 จัดซ้ือน้ําดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

38/63 
ลงวันท่ี  

31/1/63 

20 จัดซ้ือหนังสือพิมพ 5,900 5,900 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  5,900  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  5,900  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

39/63 
ลงวันท่ี  

31/1/63 

21 
จางซอมแซมถนนการเกษตร 
ม.6 

181,000 181,200 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงมวนอินทราณี  

ราคา     181,000  บาท  
หจก.เชียงมวนอินทราณี  

ราคา     181,000  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

10/63 
ลงวันท่ี  

15/1/63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม 2563 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

22 จางกอสรางถนน ค.ส.ม. ม.5 156,000 156,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชางสารกอสราง  

ราคา    156,000  บาท  
หจก.ชางสารกอสราง  
ราคา    156,000  บาท 

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

11/63 
ลงวันท่ี  

305/1/63 
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