
1 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4,760 4,760 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป / 4,760 บาท รานดีทอป / 4,760 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/64 ลว. 2 ก.ย 64

2 จัดซื้อสํานักงาน 2,677 2,677 เฉพาะเจาะจง รานเอ็น เอ็น/2,677 บาท รานเอ็น เอ็น/2,677 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/64 ลว. 6 ก.ย 64

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 950 950 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคคอมพิวเตอร/950 บาท รานเทคนิคคอมพิวเตอร/950 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/64 ลว. 7 ก.ย 64

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,095 6,095 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลปดอทคอม/6,095 บาท หจก.รุงศิลปดอทคอม/6,095 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/64 ลว. 13 ก.ย 64

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,368 4,368 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป / 4,348 บาท รานดีทอป / 4,348 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/64 ลว. 13 ก.ย 64

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,782 2,782 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/ 2,782 บาท รานดีทอป/ 2,782 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/64 ลว. 15 ก.ย 64

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง 15,300 15,300 เฉพาะเจาะจง ราน P.K.F /15,300 บาท ราน P.K.F /15,300 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/64 ลว. 15 ก.ย 64

8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 21,771 21,771 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/21,771 บาท รานดีทอป/21,771 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/64 ลว. 17 ก.ย 64

9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 7,590 7,590 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญกอสราง/7,590 บาท หจก.พรหมเจริญกอสราง/7,590 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/64 ลว. 17 ก.ย 64

10 จางเหมาสูบน้ําพักประปา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายจงรัก เพชรจนา/ 7,500 บาท นายจงรัก เพชรจนา/ 7,500 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 85/64 ลว. 1 ก.ย. 64

11 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,500 บาท รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,500 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 86/64 ลว. 7 ก.ย. 64

12 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,250 บาท รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,250 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 87/64 ลว. 7 ก.ย 64

13 จางเหมาซอมระบบประปา 35,300 35,300 เฉพาะเจาะจง หจก.83 นาน/35,300 บาท หจก.83 นาน/35,300 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 88/64 ลว. 9 ก.ย 64
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14 จางเหมาซอมเครื่องปรับอาก 400        400         เฉพาะเจาะจง รานอัมรินทร/400 บาท รานอัมรินทร/400 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 89/64 ลว. 13 ก.ย 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลพงษ  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน

วันที่ 1 กันยายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป



14 จางเหมาปายไวนิลศูนยพักค 450        450         เฉพาะเจาะจง หสม.โฟรสตาร/450 บาท หสม.โฟรสตาร/450 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 60/64 ลว. 15 ก.ย 64

14 จางเหมากอสรางฐานเก็บน้ํา 5,000     5,000      เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญ/5,000 บาท หจก.พรหมเจริญ/5,000 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 61/64 ลว. 21 ก.ย 64

14

จางเหมากอสรางฐานเก็บ

น้ํา บานดอนไพรวัลย
5,000     5,000      เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญ/5,000 บาท หจก.พรหมเจริญ/5,000 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 62/64 ลว. 21 ก.ย 64

14 จางเหมาถายเอกสาร 5,008     5,008      เฉพาะเจาะจง รานมลฤดี/5,008 บาท รานมลฤดี/5,008 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 63/64 ลว. 22 ก.ย 64

14 โครงการกอสรางระบบประป  195,000 1,950,000   เฉพาะเจาะจง หจก.จอมนางฯ/195,000 หจก.จอมนางฯ/195,001 ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 16/64  ลว. 2 ก.ย 64

14 โครงการกอสรางฐานรองรับ 318,000 318,000      เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญ/318,000 บาท หจก.พรหมเจริญ/318,000 บาท ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 17/64  ลว. 2 ก.ย 64
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