
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง(กองชาง) 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภศิษฐ/45,000 บาท หจก.ศุภศิษฐ/45,000 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2565 ลว. 1 ต.ค 64

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง(สํานักปลั 80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภศิษฐ/80,000 บาท หจก.ศุภศิษฐ/80,000 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2565 ลว. 1 ต.ค 64

3 จัดซื้อน้ําดื่ม เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่ม เอสพี รานน้ําดื่ม เอสพี ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2565 ลว. 1 ต.ค 64

4 จัดซื้อแบบพิมพ 6,797 6,797 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาฯ/6,797 บาท โรงพิมพอาสารักษาฯ/6,797 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2565 ลว. 1 ต.ค 64

5 จัดซื้อแบบพิมพ 95,715 95,715 เฉพาะเจาะจง รานชํานาญมีเดีย/95,715 บาท รานชํานาญมีเดีย/95,715 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565 ลว. 20 ต.ค 6

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง รานส.อิเล็คทริค/7,200 บาท รานส.อิเล็คทริค/7,200 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2565 ลว. 19 ต.ค 6

7 จัดซื้อแบบพิมพ 13,070 13,070 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาฯ/13,070 บาท โรงพิมพอาสารักษาฯ/13,070 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2565 ลว. 20 ต.ค 6

8 เอกสาร 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง รานบุญสงบริการ/36,000 บาท รานบุญสงบริการ/36,000 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 1/2565 ลว. 1 ต.ค 64

9 จางเหมาซอมรถบรรทุกน้ํา 49,910 49,910 เฉพาะเจาะจง รานส.อิเล็คทริค/49,910 บาท รานส.อิเล็คทริค/49,910 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 2/265 ลว. 14 ต.ค 64

10 จางเหมาถายเอกสาร 6,355 6,355 เฉพาะเจาะจง รานมลฤดี/6,355 บาท รานมลฤดี/6,355 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 3/2565 ลว. 14 ต.ค 6

11 จาเงหมาทําปายไวนิล 450 450 เฉพาะเจาะจง หจก.นานออฟเซต/450 บาท หจก.นานออฟเซต/450 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 4/2565 ลว. 19 ต.ค 6

12 จางเหมาจัดสถานที่ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ อินนา /4,000 บาท น.สปรียาภรณ อินนา /4,000 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 5/2565  ลว. 19 ต.ค 

13 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร 400 400 เฉพาะเจาะจง รานลฤดี /400 บาท รานลฤดี /400 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 6/2565 ลว. 21 ต.ค 6
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14 จางเหมาจัดทําตรายาง 1,500          1,500          เฉพาะเจาะจง หจก.นานออฟเซต/1,500 บาท หจก.นานออฟเซต/1,500 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 7/2565 ลว. 21 ต.ค 6

15 จางทําปายไวนิล 900             900             เฉพาะเจาะจง รานไอเดียพริ้นติ้ง/900 บาท รานไอเดียพริ้นติ้ง/900 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 8/2565 ลว. 26 ต.ค 6

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564
องคการบริหารสวนตําบลพงษ  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน

วันที ตุลาคม 2564 - วันที 31 ตุลาคม 2564

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่ซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
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ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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คัดเลือกโดย
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โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

หมูที่ 4,6,9,13

3,695,000   3,695,000   วิธีคัดเลือก บ.แทร็คโก/3,695,000 บาท บ.แทร็คโก/3,695,000 บาท ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 1/2565 ลว. 4 ต.ค 6

17

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

บานศรีบุญเรือง  หมูที่ 2

4,989,000   4,989,000   วิธีคัดเลือก บ.แทร็คโก/4,989,000 บาท บ.แทร็คโก/4,989,000 บาท ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 2/2565 ลว. 1 ต.ค 6

18
จางเหมาออกแบบรูป

รายการกอสราง
        55,000         55,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนเอ/55,000 บาท หจก.อารแอนเอ/55,000 บาท ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 28/2565 ลว.28 ต.

19 จางเหมาบริการคนงานทั่วไป 96,000        96,000        เฉพาะเจาะจง นาย วิโรจน นาอิ่น/96,000 บาท นาย วิโรจน นาอิ่น/96,000 บาท ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่1/2565 ลว.1ต.

20

จางเหมาบริการผูชวยเจา

พนักงานปองกัน
96,000        96,000        เฉพาะเจาะจง นายสัญญษ เงินสม/102,000 บาท นายสัญญษ เงินสม/102,000 บาท ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่2/2565 ลว.1ต.

21 จางเหมาเจาหนาที่ประปา 102,000      102,000      เฉพาะเจาะจง น.ส ธิดารัตน แสนศรี/102,000 บาทน.ส ธิดารัตน แสนศรี/102,000 บา ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่3/2565 ลว.1ต.

22 จางเหมาผช.นักพัฒนาชุมชน 102,000      102,000      เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน ธิบดี/102,000 บาท นายธนวัฒน ธิบดี/102,000 บาท ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่4/2565 ลว.1ต.

23 จางเหมาพนักงานขับรถไถ 108,000      108,000      เฉพาะเจาะจง นายมิ่ง กุศล/108,000 บาท นายมิ่ง กุศล/108,000 บาท ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่5/2565 ลว.1ต.

24 จางเหมาพนักงานปฏิบัติหนาที 96,000        96,000        เฉพาะเจาะจง นายวรากร จารเมือง/96,000 บาท นายวรากร จารเมือง/96,000 บาท ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่6/2565 ลว.1ต.

25 จางเหมาพนักงานปฏิบัติหนาที 96,000        96,000        เฉพาะเจาะจง นายฐานันดร สุริยศ/96,000 บาท นายฐานันดร สุริยศ/96,000 บาท ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่7/2565 ลว.1ต.

26 จางเหมาพนักงานปฏิบัติหนาที 96,000        96,000        เฉพาะเจาะจง นายอํานวย ตาทิพย/96,000 บาท นายอํานวย ตาทิพย/96,000 บาท ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่8/2565 ลว.1ต.

27 จางเหมาผช.เจาหนาที่พัสดุ 96,000        96,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนารัติ อิ่นมะโน/96,000 บน.ส.กาญจนารัติ อิ่นมะโน/96,000 ไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่9/2565 ลว.1ต.

28 จางเหมาผช.นายชางโยธา 108,000      108,000      เฉพาะเจาะจง วาที่ร.ต ณัฐพล คํายาน/108,000 บ วาที่ร.ต ณัฐพล คํายาน/108,000 บไมเกินราคากลาง บันทึกตกลงจางเลขที่10/2565 ลว.1ต



     4

     4

     4

     4

     64

     64

     64

     4

     4

     64

     64

      64

     64

     64

     64



     64

     64

   ค64

 ค64

 ค64

 ค64

 ค64

 ค64

 ค64

 ค64

 ค64

 ค64

 ต.ค64


	ตุลาตม 2564

