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แบบ สขร.1

1 จัดซือ้หนังสือพิมพ์ตุลาคม 4,340        4,340        เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข/  4,340   บาท ร้านสันติสุข/  4,340   บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2563 ลว.1 ตค.62

2 จัดซือ้น้้าดื่ม 50,000      50,000      เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเอสพี 50,000.-บาท ร้านน้้าดื่มเอสพี 50,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2563 ลว.1 ตค.62

3 จัดซือ้น้้ามันเชื้อเพลิง(สนง.ปลัด) 100,000    100,000    เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 100,000.-บาท ร้านยูเมะการค้า 100,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2563 ลว.1 ตค.62

4 จัดซือ้น้้ามันเชื้อเพลิง(กองช่าง) 70,000      70,000      เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า 70,000.-บาท ร้านยูเมะการค้า 70,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2563 ลว.1 ตค.62

5 จัดซือ้วัสดุส้านักงาน 3,250        3,250        เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาพาณิชย์ 3,250บาท ร้านวัฒนาพาณิชย์ 3,250บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2563 ลว.21 ตค.62

6 จัดซื้ออาหารและอาหารว่าง(ประชุมสภา) 2,790        2,790        เฉพาะเจาะจง นส.วรดา กิจการ 2,790.-บาท นส.วรดา กิจการ 2,790.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2563 ลว.21 ตค.62

7 จัดซือ้วัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ 8,272        8,272        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นสโตร์ 8,272บาท ร้านเอ็น เอ็นสโตร์ 8,272บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2563 ลว.22 ตค.62

8 จัดซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว(นม) 70,771      70,771      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิล/ 70,771บาท บ.เชียงใหม่เฟรชมิล/ 70,771บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 ลว.22 ตค.62

9 จัดซือ้อาหารสภา 2,790        2,790        เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว /2,975.-บาท นางนงรัก ป้องแก้ว /2,975.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563 ลว.28 ตค.62

10 จัดซือ้หนังสือพิมพ์ พฤศจิกายน 4,200        4,200        เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข/  4,200   บาท ร้านสันติสุข/  4,200   บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2563 ลว.31 ตค.62

11 จ้างถ่ายเอกสาร จ้านวน12 เดือน 36,000      36,000      เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่ง/36.000 บาท ร้านบุญส่ง/36.000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 1/2563 ลว 4 ต.ค.62

12 จ้างเหมาป้ายไวนิล(โครงการอนุรักษ์) 450           450           เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/ 450 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/ 450 บาทไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 2/2563 ลว 10 ต.ค.62

13 จ้างเหมาจัดสถานที่ 4,000        4,000        เฉพาะเจาะจง นายนพดล แปงแก้ว/4,000 บาท นายนพดล แปงแก้ว/4,000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 3/2563 ลว 10 ต.ค.62
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14 จ้างเหมาป้ายไวนิล(จัดท้าแผน) 450           450           เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/ 450 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/ 450 บาทไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2563 ลว.16ตค.62

15 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 900           900           เฉพาะเจาะจง นางรพีภัทร์ อินนา 900 บาท นางรพีภัทร์ อินนา 900 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2563 ลว.17ตค.62

16 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 5,184        5,184        เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี/5,184 บาท ร้านมลฤดี/5,184 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2563 ลว.22ตค.62

17 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 1,300        1,300        เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี/1,300 บาท ร้านมลฤดี/1,300 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2563 ลว.29ตค.62

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม 2,280        2,280        เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี/2,280 บาท ร้านมลฤดี/2,280 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2563 ลว.17ตค.62

19 จ้างเหมาส้ารวจข้อมูลจ้านวน 1 งาน 175,000    175,000    เฉพาะเจาะจง หจก.วิวแมพเทคโนโลยี/ 175,000 บาท หจก.วิวแมพเทคโนโลยี/ 175,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 ลว.4ตค.62

20 โครงการก่อสร้างเมรุ ม.7 663,000    663,000    e-bidding หจก.ณัฐนนท์การโยธา/ 663,000 บาท หจก.ณัฐนนท์การโยธา/ 663,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 ลว.24ตค.62

21 โครงการก่อสร้างอาคารอปพร. อบต.พงษ์ 200,000    200,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนอวนก่อสร้าง/200,000 บาท หจก.ขุนอวนก่อสร้าง/200,000 บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลว.29ตค.62

22 จ้างเหมานักการภารโรง 84,000      84,000      เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ นาอ่ิน/ 84,000 บาท นายวิโรจน์ นาอ่ิน/ 84,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 1/2563 ลว.1ตค.62

23 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประปา 84,000      84,000      เฉพาะเจาะจง นส.ธิดารัตน์ แสนศรี/ 84,000 บาท นส.ธิดารัตน์ แสนศรี/ 84,000 บาทไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 2/2563 ลว.1ตค.62

24 จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 84,000      84,000      เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ธิบด/ี 84,000 บาท นายธนวัฒน์  ธิบด/ี 84,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 3/2563 ลว.1ตค.62

25 จ้างเหมากู้ชีพ-กู้ภัย 84,000      84,000      เฉพาะเจาะจง นายวรากร จารเมือง/ 84,000 บาท นายวรากร จารเมือง/ 84,000 บาทไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 4/2563 ลว.1ตค.62

26 จ้างเหมากู้ชีพ-กู้ภัย 84,000      84,000      เฉพาะเจาะจง นายฐานันดร สุริยศ/ 84,000 บาท นายฐานันดร สุริยศ/ 84,000 บาทไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 5/2563 ลว.1ตค.62

27 จ้างเหมาพนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ 102,000    102,000    เฉพาะเจาะจง นายมิ่ง กุศล/ 102,000 บาท นายมิ่ง กุศล/ 102,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 6/2563 ลว.1ตค.62

28 จ้างเหมากู้ชีพ-กู้ภัย 90,000      90,000      เฉพาะเจาะจง นายอ้านวย ตาทิพย์/ 90,000 บาท นายอ้านวย ตาทิพย์/ 90,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 7/2563 ลว.1ตค.62

29 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 90,000      90,000      เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เงินสม/ 90,000 บาท นายสัญญา เงินสม/ 90,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 8/2563 ลว.1ตค.62
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แบบ สขร.1

1 จัดซื้อวัสดเุคร่ืองแต่งกาย 1,800          1,800           เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เจ้า/1,800 บาท ร้านจันทร์เจ้า/1,800 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/63 ลว.8 พ.ย.62

2 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 11 รายการ(คลงั) 3,964          3,964           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ 3,964 บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ 3,964 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/63 ลว.20 พ.ย.62

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน(กองคลงั) 2,500          2,500           เฉพาะเจาะจง บริษัทพี เค เอฟฯ/2,500 บาท บริษัทพี เค เอฟฯ/2,500 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/63 ลว.21 พ.ย.62

4 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(สป) 6,500          6,500           เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาพานิชย์/ 6,500 บาท ร้านวัฒนาพานิชย์/ 6,500 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/63 ลว.21 พ.ย.62

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(คลงั)5รายการ 16,580        16,580         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 16,580 บาท หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 16,580 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/63 ลว.21 พ.ย.62

6 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(สป)3รายการ 25,960        25,960         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 25,960 บาท หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 25,960 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/63 ลว. 21พ.ย.62

7 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(สป)7รายการ 1,612          1,612           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 1,612 บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 1,612 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/63 ลว.21 พ.ย.62

8 จัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว 9,600          9,600           เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาฯ 9,600 บาท ร้านวัฒนาฯ 9,600 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/63 ลว.25 พ.ย.62

9 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ3รายการ 4,680          4,680           เฉพาะเจาะจง ร้านเบอลี/่ 4,680บาท ร้านเบอลี/่ 4,680บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/63 ลว.28 พ.ย.62

10 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ(ศกึษา) 31,290        31,290         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 31,290 บาท หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 31,290 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/63 ลว.28 พ.ย.62

11 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ(คลงั) 22,890        22,890         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 22,890 บาท หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 22,890 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/63 ลว.28 พ.ย.62

12 จัดซื้อวัสดคุอมฯ(คลงั) 19,180        19,180         เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 19,180 บาท หจก.รุ่งศลิป์ฯ/ 19,180 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/63 ลว.29 พ.ย.62

13 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ธันวาคม 4,340          4,340           เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข/4,340 บาท ร้านสันติสุข/4,340 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/63 ลว.29 พ.ย.62

14 จ้างเหมาเติมน้ ายาแอร์รถ7005 730             730              เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัดิ์ อ่ินมะโน/730บาท นายสุรศกัดิ์ อ่ินมะโน/730บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/63  ลว 13พ.ย62

15 จ้างเหมาซ่อมรถ80-9395 23,760        23,760         เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัดิ์ อ่ินมะโน/23,760บาท นายสุรศกัดิ์ อ่ินมะโน/23,760บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/63  ลว 13 พ.ย62

16 จ้างเหมาตัดหญ้า จ านวน 1 งาน 3,850          3,850           เฉพาะเจาะจง นายวาทศลิป์ แซ่โซ้ง/3,850บาท นายวาทศลิป์ แซ่โซ้ง/3,850บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/63  ลว 18พ.ย62
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เหตผุลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลพงษ์  อ าเภอสันติสุข  จังหวัดนา่น

วันที ่1 พฤศจิกายน 2562 - วันที ่31 พฤศจิกายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง



17 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450             450              เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป/450บาท ร้านน่านกรุ๊ป/450บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/63  ลว 19พ.ย62

18 จ้างเหมาจัดท าอาหารและอาหารว่าง 1,200          1,200           เฉพาะเจาะจง นางรุ่งฤด ียาวิชยั/1,200บาท นางรุ่งฤด ียาวิชยั/1,200บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/63  ลว 19พ.ย62

19 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 744             744              เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤด/ี744บาท ร้านมลฤด/ี744บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/63  ลว 20พ.ย62

20 จ้างเหมาป้ายไวนิล 540             540              เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป/540บาท ร้านน่านกรุ๊ป/540บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/63  ลว 20พ.ย62

21 จ้างเหมาออกแบบงานกอ่สร้างถนนฯ 105,000      105,000       เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ แอนดฯ์/105,000บาท หจก.อาร์ แอนดฯ์/105,000บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/63  ลว 20พ.ย62

22 จ้างเหมาจัดท าอาหารและอาหารว่าง 3,100          3,100           เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแกว้/3,100บาท นางนงรัก ป้องแกว้/3,100บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/63  ลว 28พ.ย62

23 โครงการซ่อมแซมถนนเขา้สู่พท.เกษตร 219,300      219,300       เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญกอ่สร้าง/219,300บาทหจก.พรหมเจริญกอ่สร้าง/219,300บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 4/63  ลว 15พ.ย62

24 โครงการต่อเติมศาลาป่าสุสาน ม.8 299,500      299,500       เฉพาะเจาะจง ร้านสุรฤทธิ์การคา้/299,500บาท ร้านสุรฤทธิ์การคา้/299,500บาท ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 5/63  ลว 22พ.ย62

25 โครงการซื้ออาหารเสริม(นม)7โรงเรียน280,073.30 280,073.30  เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมฯ่/280,073.30บาท บ.เชยีงใหมฯ่/280,073.30บาท ไม่เกินราคากลาง สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/63ลว6พ.ย62

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือ้หรอื

จ้าง



แบบ สขร.1

1 จัดซื้อวัสดกุอ่สร้าง1 รายการ 520           520        เฉพาะเจาะจง ร้านท.วัสดกุอ่สร้า/. 520 บาท ร้านท.วัสดกุอ่สร้า/. 520 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่   24/63  ลว.6 ธ.ค.62

2 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,000        5,000     เฉพาะเจาะจง หจก.น่านสรรพสินคา้ 13,805 บาท หจก.น่านสรรพสินคา้ 13,805 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่  25/63  ลว.6 ธ.ค.62
3 จัดซื้อกรอบรูป 2,400        2,400     เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ /2,400 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์ /2,400 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่  26/63  ลว.6 ธ.ค.62

4 จัดซื้อเหรียญรางวัล จ านวน111เหรียญ 2,775        2,775     เฉพาะเจาะจง ร้านไฟท์สปอร์ต/2,775 บาท ร้านไฟท์สปอร์ต/2,775 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่   27/63  ลว.16 ธ.ค.62
5 จัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว 18รายการ 15,400      15,400   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 15,400 บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 15,400 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่   28/63  ลว.16 ธ.ค.62
6 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะ(กรวย,กระจกโคง้) 17,700      17,700   เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาฯ/ 17,700 บาท ร้านวัฒนาฯ/ 17,700 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่   29/63  ลว.18 ธ.ค.62
7 จัดซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลกัษณ์ 1,500        1,500     เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/  1,500 บาท หจก.น่านออฟเซต/  1,500 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่   30/63  ลว.19 ธ.ค.62

8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน1รายการ 4,510        4,510     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 4,510 บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 4,510 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่   31/63  ลว.23 ธ.ค.62

9 จัดซื้อธงแดง จ านวน13ผืน 1,885        1,885     เฉพาะเจาะจง ร้านพิมลดไีซน์/1,885 บาท ร้านพิมลดไีซน์/1,885 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่   32/63  ลว.25 ธ.ค.62

10 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 4รายการ 1,500        1,500     เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/1, 500 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/1, 500 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 18/62 ลว.6 ธค.62

11 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450           450        เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/450 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/450 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 19/62 ลว.16 ธค.62

12 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 300           300        เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศลิป์/450 บาท หจก.รุ่งศลิป์/450 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 20/62 ลว.16 ธค.62

13 จ้างเหมาจัดเตรียมสนาม 5,000        5,000     เฉพาะเจาะจง นายจารุวิทย์ ตาทิพย์/5,000 บาท นายจารุวิทย์ ตาทิพย์/5,000 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 21/62 ลว.17ธค.62

14 จ้างเหมาเชา่เคร่ืองเสียง 1 งาน 2,000        2,000     เฉพาะเจาะจง นายธีร์ธวัช เพ็ชรแผ้ว/2,000 บาท นายธีร์ธวัช เพ็ชรแผ้ว/2,000 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 22/62 ลว.17 ธค.62

15 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450           450        เฉพาะเจาะจง ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/450 บาท ร้านน่านกรุ๊ป การพิมพ์/450 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 23/62 ลว.19 ธค.62

16 จ้างเหมาซ่อมตู้สาขา 5,800        5,800     เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพงษ์/ 5,800 บาท ร้านสุทธิพงษ์/ 5,800 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 24/62 ลว.25ธค.62

17 จ้างเหมาป้ายไวนิล 600           600        เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/  600 บาท หจก.น่านออฟเซต/  600 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 25/62 ลว.25 ธค.62

18 จ้างเหมาซ่อมรถ1กค1917 1 คนั 1,840        1,840     เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการคา้ /1,840 บาท หจก.พรหมเจริญกอ่สร้าง 229,000 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 26/62 ลว.25 ธค.62
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เหตผุลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สรปุผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2562 

องค์การบรหิารส่วนต าบลพงษ์  อ าเภอสันติสุข  จังหวัดนา่น

วันที ่1 ธันวาคม 2562 - วันที ่31 ธันวาคม 2562

ล าดับ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่

ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง



17 จ้างเหมาซ่อมรถ1กค1917 1 คนั 1,840        1,840     เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการคา้ /1,840 บาท หจก.พรหมเจริญกอ่สร้าง 229,000 บาทไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้าง เลขที่ 26/62 ลว.25 ธค.62

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่

ซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



ใบสั่งซื้อเลขที่   27/63  ลว.16 ธ.ค.62
ใบสั่งซื้อเลขที่   28/63  ลว.16 ธ.ค.62
ใบสั่งซื้อเลขที่   29/63  ลว.18 ธ.ค.62
ใบสั่งซื้อเลขที่   30/63  ลว.19 ธ.ค.62

ใบสั่งซื้อเลขที่   31/63  ลว.23 ธ.ค.62

ใบสั่งซื้อเลขที่   32/63  ลว.25 ธ.ค.62
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