
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 
เรื่อง  ปิดประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน  ๒๕๖๓   

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

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง , วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป , วิธีคัดเลือก ,วิธีสอบราคา  ประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

     เพ่ือให้การดำเนินการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านมาง จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน  ได้รับทราบ  หากมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านมาง 

 
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

                                                  ลงชื่อ 
 

                   (นายสมชัย      อุ่นตาล) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว ๒๕๓  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  

                                                                        ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160 
 

                                            ๗     พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  

เรียน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   ๓ - ๑๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สรุปผลรายงานขอซื้อขอจ้าง                          จำนวน  ๑  ชุด    

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. 
๒๕๖๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
เป็นไปตามแนวทางการให้บริการประชาชน   

           ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  จึงขอความอนุ เคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีอย่างเช่นเคย
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายสมชัย  อุ่นตาล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 

 

 

 

 

กองคลัง 
งานพัสดุ 
โทรศัพท์ /โทรสาร  ๐-๕๔๔๙-๕๓๓๓     
www.banmanglocal.go.th 
นางสาววลัยพร  เมืองก้อน ๐๘๓-๓๒๐๑๘๙๐ 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 
เรื่อง  ปิดประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน  ๒๕๖๓   

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

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง , วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป , วิธีคัดเลือก ,วิธีสอบราคา  ประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  

     เพ่ือให้การดำเนินการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านมาง จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน  ได้รับทราบ  หากมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านมาง 

 
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

                                                  ลงชื่อ 
 

                   (นายสมชัย      อุ่นตาล) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว ๒๕๓  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ถนน
เชียงม่วน – พะเยา 56160 
 

                                            ๗     พฤษภาคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  

เรียน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   ๓ - ๑๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สรุปผลรายงานขอซื้อขอจ้าง                          จำนวน  ๑  ชุด    

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. 
๒๕๖๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
เป็นไปตามแนวทางการให้บริการประชาชน   

           ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีอย่างเช่นเคย
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายสมชัย  อุ่นตาล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
งานพัสดุ 
โทรศัพท์ /โทรสาร  ๐-๕๔๔๙-๕๓๓๓     
www.banmanglocal.go.th 
นางสาววลัยพร  เมืองก้อน ๐๘๓-๓๒๐๑๘๙๐ 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

1 จ้างจัดทำป้ายไวนิล 870 870 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ  เร่งเร็ว 

ราคา     870   บาท  
นายสุกิจ  เร่งเร็ว 

ราคา     870   บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

56/63 
ลงวันที่  
1/4/63 

2 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง 
นางต้องสิริกุล   พุฒดี  

ราคา     2,050   บาท  
นางต้องสิริกุล   พุฒดี  

ราคา     2,050   บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

57/63 
ลงวันที่  
7/4/63 

3 จ้างจัดทำป้ายไวนิล 250 250 เฉพาะเจาะจง 
นายจันทร์ สืบแสน 

ราคา     250   บาท  
นายจันทร์ สืบแสน 

ราคา     250   บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

58/63 
ลงวันที่  

10/4/63 

4 จ้างติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ม.5 47,000 47,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ช้างสารก่อสร้าง 

ราคา     47,000  บาท  
หจก.ช้างสารก่อสร้าง 

ราคา     47,000  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

59/63 
ลงวันที่  

16/4/63 

5 จ้างจัดทำป้ายไวนิล 720 720 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ  เร่งเร็ว 

ราคา     8720  บาท  
นายสุกิจ  เร่งเร็ว 

ราคา     8720  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

60/63 
ลงวันที่  

16/4/63 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 
จ้างติดตั้งเครื่องเล่นสนาม 
ม.6 

47,000 47,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ช้างสารก่อสร้าง 

ราคา     47,000  บาท  
หจก.ช้างสารก่อสร้าง 

ราคา     47,000  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

61/63 
ลงวันที่  

22/4/63 

7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

ราคา     3,000  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

ราคา     3,000  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

62/63 
ลงวันที่  

22/4/63 

8 จ้างบำรุงรักษาถนน ม.3  6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพิพัฒน์การค้า 

ราคา     6,500  บาท  
ร้านพิพัฒน์การค้า 

ราคา     6,500  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

63/63 
ลงวันที่  

29/4/63 

9 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง 
บ.ซีเมด จำกัด 

 ราคา   5,570  บาท  
บ.ซีเมด จำกัด 

 ราคา   5,570  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

72/63 
ลงวันที่  
1/4/63 

10 จัดซื้อเจลล้างมือ 2,130 2,130 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   2,130  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   2,130  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

73/63 
ลงวันที่  
1/4/63 

 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

11 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 

16,410 16,410 เฉพาะเจาะจง 
ร้านนาทเทเลอร์ 

 ราคา   16,410  บาท  
ร้านนาทเทเลอร์ 

 ราคา   16,410  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

74/63 
ลงวันที่  
7/4/63 

12 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้
พิการ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

75/63 
ลงวันที่  
7/4/63 

13 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเบนโซ่ซัพพลายส์ 

 ราคา   15,000  บาท  
ร้านเบนโซ่ซัพพลายส์ 

 ราคา   15,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

76/63 
ลงวันที่  
9/4/63 

14 จัดซื้อชุด DLTV ม.6 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   30,000  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   30,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

77/63 
ลงวันที่  
9/4/63 

15 จัดซื้อชุด DLTV ม.5 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   30,000  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   30,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

78/63 
ลงวันที่  
9/4/63 

16 จัดซื้อแบบพิมพ์ 820 820 เฉพาะเจาะจง 
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

 ราคา   820  บาท  
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

 ราคา   820  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ

จำหน่ายโดยตรง 

79/63 
ลงวันที่  

10/4/63 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

17 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้
พิการ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

80/63 
ลงวันที่  

10/4/63 

18 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้
พิการ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

81/63 
ลงวันที่  

10/4/63 

19 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้
พิการ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

82/63 
ลงวันที่  

10/4/63 

20 จัดซื้อเจลล้างมือ 830 830 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   830  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   830  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

83/63 
ลงวันที่  

16/4/63 

21 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้
พิการ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   30,000  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

84/63 
ลงวันที่  

21/4/63 

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,640 1,640 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   1,640  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   1,640  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

85/63 
ลงวันที่  

22/4/63 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,735 2,735 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   2,735  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   2,735  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

86/63 
ลงวันที่  

22/4/63 

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   4,800  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   4,800  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

87/63 
ลงวันที่  

22/4/63 

25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง 
ร้าน ช.มอเตอร์ 

 ราคา   5,100  บาท  
ร้าน ช.มอเตอร์ 

 ราคา   5,100  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

88/63 
ลงวันที่  

22/4/63 

26 จัดซื้อวัสดุประปา 20,527 20,527 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   20,527  บาท 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   20,527  บาท 

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

89/63 
ลงวันที่  

22/4/63 

27 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 28,411 28,411 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   28,411  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   28,411  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

90/63 
ลงวันที่  

28/4/63 

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,925 16,925 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   16,925  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ  

 ราคา   16,925  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

91/63 
ลงวันที่  

28/4/63 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

30 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอส พี ซัพพลายส์ โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
หจก.เอส พี ซัพพลายส์ โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ

จำหน่ายโดยตรง 

92/63 
ลงวันที่  

29/4/63 

31 จัดซื้อน้ำดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ  กองแก้ว 

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ  กองแก้ว 

 ราคา  1,200  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ

จำหน่ายโดยตรง 

93/63 
ลงวันที่  

29/4/63 

32 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา  6,300  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา  6,300  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

94/63 
ลงวันที่  

29/4/63 

33 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา ม.8 

675,700 675,700 
ประกวดราคา

ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.ชลศาสตร์เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 675,700 บาท  

หจก.ชลศาสตร์เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 675,700 บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

18/63 
ลงวันที่  

17/4/63 

34 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านทุ่งมอก 2 

420,000 420,000 
ประกวดราคา

ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.สุพิชญาการโยธา 
 ราคา  420,000 บาท  

หจก.สุพิชญาการโยธา 
 ราคา  420,000 บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

19/63 
ลงวันที่  

17/4/63 

 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

35 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
บ้านป่าแขมเหนือ ม.8 

720,000 720,000 
ประกวดราคา

ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.สุพิชญาการโยธา 
 ราคา  720,000 บาท  

หจก.สุพิชญาการโยธา 
 ราคา  720,000 บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

20/63 
ลงวันที่  

17/4/63 

 
 
 


