
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 
เรื่อง  ปิดประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓   

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

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี เฉพาะเจาะจง , วิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป , วิธีคัดเลือก ,วิธีสอบราคา  ประจำเดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  

     เพ่ือให้การดำเนินการ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านมาง จึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  ได้รับทราบ  หากมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านมาง 

 
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

                                                  ลงชื่อ 
 

                   (นายสมชัย      อุ่นตาล) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว ๒๓๐  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
 ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160 
 

                                            ๑๕     เมษายน   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  

เรียน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   ๓ - ๑๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. สรุปผลรายงานขอซื้อขอจ้าง                          จำนวน  ๑  ชุด    

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๓  เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
เป็นไปตามแนวทางการให้บริการประชาชน   

           ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีอย่างเช่น
เคยขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายสมชัย  อุ่นตาล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง 

 

 

 

 

 

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

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

1 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทาง  5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง 
ร้านพิพัฒน์การค้า 

ราคา     5,100  บาท  
ร้านพิพัฒน์การค้า 

ราคา     5,100  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

50/63 
ลงวันที่  
9/3/63 

2 จ้างจัดทำอาหารกลางวัน 6,250 6,250 เฉพาะเจาะจง 
นางรัญดร  บรรจง 

ราคา     6,250   บาท  
นางรัญดร  บรรจง 

ราคา     6,250   บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

52/63 
ลงวันที่  

13/3/63 

3 จ้างจัดทำป้ายไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ  เร่งเร็ว 

ราคา     540   บาท  
นายสุกิจ  เร่งเร็ว 

ราคา     540   บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

53/63 
ลงวันที่  

13/3/63 

4 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ 450 450 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาริชย์เจริญ 

ราคา     450  บาท  
หจก.พาริชย์เจริญ 

ราคา     450  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง 

54/63 
ลงวันที่  
9/3/63 

5 
จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

27,836 27,836 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

ราคา     27,836  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

ราคา     27,836  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ

จำหน่ายโดยตรง 

58/63 
ลงวันที่  
4/3/63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเบนโซ่ซัพลลายส์ 

ราคา     21,000  บาท  
ร้านเบนโซ่ซัพลลายส์ 

ราคา     21,000  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ

จำหน่ายโดยตรง 

59/63 
ลงวันที่  
9/3/63 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,140 3,140 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา  3,140  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา  3,140  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ

จำหน่ายโดยตรง 

60/63 
ลงวันที่  
9/3/63 

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,699 1,699 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา  1,699  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา  1,699  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

61/63 
ลงวันที่  
9/3/63 

9 จัดซื้อวัสดุประปา 5,570 5,570 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   5,570  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   5,570  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

62/63 
ลงวันที่  
9/3/63 

10 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำหน้ากากอนามัย 

14,958 14,958 เฉพาะเจาะจง 
นางมยุรี  ศรีคำตัน 

 ราคา   14,958  บาท  
นางมยุรี  ศรีคำตัน 

 ราคา   14,958  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

63/63 
ลงวันที่  

13/3/63 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   3,200  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   3,200  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

64/63 
ลงวันที่  

23/3/63 

12 จัดซื้อวัสดุประปา 3,222 3,222 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   3,222  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   3,222  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

65/63 
ลงวันที่  

23/3/63 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   2,400  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   2,400  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

66/63 
ลงวันที่  

26/3/63 

14 จัดซื้อวัสดุประปา 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   1,250  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุก่อสร้าง 

 ราคา   1,250  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

67/63 
ลงวันที่  

26/3/63 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   2,400  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา   2,400  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

68/63 
ลงวันที่  

30/3/63 

16 จัดซื้อน้ำดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ  กองแก้ว 

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ  กองแก้ว 

 ราคา  1,200  บาท  
เป็นผู้ที่มีอาชีพ

จำหน่ายโดยตรง 

69/63 
ลงวันที่  

31/3/63 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลที่คัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขที่และวนัที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง  

17 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 

70/63 
ลงวันที่  

31/3/63 

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

 ราคา  6,300  บาท  
หจก.พาณิชย์เจริญ 

 ราคา  6,300  บาท  

เป็นผู้ที่มีอาชีพ
จำหน่ายโดยตรง 

71/63 
ลงวันที่  

31/3/63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


