
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ(ต.ค.63) 5,580.00            5,580.00          เฉพาะเจาะจง ราน ส.ใจเอยพาณิชย ราน ส.ใจเอยพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2564

เสนอราคา    5,580 ในราคา        5,580 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2 จัดซื้อหลอดไฟ 1,260.00            1,260.00          เฉพาะเจาะจง รานตัวนําไฟฟา รานตัวนําไฟฟา เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564

เสนอราคา    1,260 ในราคา        1,260 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 41,453.82          41,453.82 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564

สพฐ.ในพ้ืนที่ตําบลแมพุง เสนอราคา 41,453.82 ในราคา 41,453.82 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 12,777.88          12,777.88 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564

รร.อนุบาล อบต.แมพุง เสนอราคา   12,777.88 ในราคา  12,777.88 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 5,497.46            5,497.46 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564

ศพด. อบต.แมพุง เสนอราคา  5,497.46 ในราคา  5,497.46 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

6 จัดซื้อหนังสือพิมพ (พ.ย.63) 5,580.00            5,580.00          เฉพาะเจาะจง ราน ส.ใจเอยพาณิชย ราน ส.ใจเอยพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564

เสนอราคา    5,580 ในราคา        5,580 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อกระสอบทราย 80,000.00          80,000.00         เฉพาะเจาะจง รานลองการเกษตร รานลองการเกษตร เปนผูมีอาชีพขายสนิคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2564

เสนอราคา  80,000 ในราคา  80,000 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 31,500.00          31,500.00         เฉพาะเจาะจง รานภัทราภรณพาณิชย รานภัทราภรณพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายสนิคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564

เสนอราคา  31,500 ในราคา  31,500 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

3 จัดซื้อวัสุกอสราง หมูที่ 3 7,695.00            7,695.00          เฉพาะเจาะจง รานทรัพยธงชัย รานทรัพยธงชัย เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2564

เสนอราคา  7,695 ในราคา  7,695 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

4 จัดซื้อหนังสือพิมพ(ธ.ค 63) 5,580.00            5,580.00          เฉพาะเจาะจง ราน ส.ใจเอยพาณิชย ราน ส.ใจเอยพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564

เสนอราคา    5,580 ในราคา        5,580 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

5 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 44,104.80          44,104.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2564

สพฐ.ในพ้ืนที่ตําบลแมพุง เสนอราคา 44,104.80 ในราคา 44,104.80 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 13,606.80          13,606.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2564

รร.อนุบาล อบต.แมพุง เสนอราคา   13,606.80 ในราคา  13,606.80 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 7,820.00            7,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2564

ศพด. อบต.แมพุง เสนอราคา  7,820 ในราคา  7,820 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อสวิตลูกลอย 700.00              700.00             เฉพาะเจาะจง รานตัวนําไฟฟา รานตัวนําไฟฟา เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564

เสนอราคา    700 ในราคา        700 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563

2 จัดซื้อหัวีดน้ําดับเพลิง 24,000.00          24,000.00         เฉพาะเจาะจง รานแพรการดบัเพลิง รานแพรการดับเพลิง เปนผูมีอาชีพขายสนิคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2564

เสนอราคา  31,500 ในราคา  31,500 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

3 จัดซื้อน้ําดื่ม ศพด. 1,802.00            1,802.00          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทิพยเสถียร น้ําดื่มทิพยเสถียร เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2564

เสนอราคา  1,802 ในราคา 1,802 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

4 จัดซื้อน้ําดื่ม อบต. 2,708.00            2,708.00          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทิพยเสถียร น้ําดื่มทิพยเสถียร เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2564

เสนอราคา    2,708 ในราคา        2,708 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,970.00            3,970.00          เฉพาะเจาะจง รานเฉลิมพรพาณิชย รานเฉลิมพรพาณิชย ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2564

เสนอราคา 3,970 ในราคา 3,970 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

6 จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงคและ 22,250.00          22,250.00         เฉพาะเจาะจง รานแพรการดบัเพลิง รานแพรการดับเพลิง เปนผูมีอาชีพขายสนิคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2564

ปองกันอุบัติเหตุชวงส้ินป เสนอราคา   22,250 ในราคา  22,250 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

7 จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 249,500.00        249,500.00       เฉพาะเจาะจง รานพี เจ โอ เอ รานพี เจ โอ เอ ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2564

เสนอราคา  24,950 ในราคา  249,500 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

8 จัดซื้อหนังสือพิมพ(ธ.ค 63) 5,580.00            5,580.00          เฉพาะเจาะจง ราน ส.ใจเอยพาณิชย ราน ส.ใจเอยพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2564

เสนอราคา    5,580 ในราคา        5,580 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 44,104.80          44,104.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2564

สพฐ.ในพ้ืนที่ตําบลแมพุง เสนอราคา 44,104.80 ในราคา 44,104.80 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 12,824.80          12,824.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2564

รร.อนุบาล อบต.แมพุง เสนอราคา   12,824.80 ในราคา  12,824.80 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563



11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 7,976.40            7,976.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2564

ศพด. อบต.แมพุง เสนอราคา  7,976.40 ในราคา  7,976.40 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 15,900.00          15,900.00         เฉพาะเจาะจง รานเค วาย คอมพิวเตอร รานเค วาย คอมพิวเตอร มีอาชีพจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2564

เสนอราคา    15,900 ในราคา        15,900 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

2 จัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผล 29,890.00          29,890.00         เฉพาะเจาะจง รานเค วาย คอมพิวเตอร รานเค วาย คอมพิวเตอร มีอาชีพจําหนายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2564

เสนอราคา    29,890 ในราคา        29,890 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

3 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง รานมดเทเลคอม รานมดเทเลคอม เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2564

เสนอราคา  15,000 ในราคา 15,000 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

4 จัดซื้อวัสดุอบรมปองกันภัยพิบัติ 4,600.00            4,600.00          เฉพาะเจาะจง รานสกายไอที รานสกายไอที เปนผูมีอาชีพขายสนิคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2564

เสนอราคา    4,600 ในราคา        4,600 ลงวันที่ 24 มกราคม 2564

5 จัดซื้อหนากากอนามัย 890.00              890.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญ เทรดดิ้ง หจก.ภิญโญ เทรดดิ้ง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2564

เสนอราคา 890 ในราคา 890 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

6 จัดซื้อน้ํามันอบรมโครงการ 2,000.00            2,000.00          เฉพาะเจาะจง รานเจานาย รานเจานาย เปนผูมีอาชีพขายสนิคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2564

ปองกันภัยพิบัติ เสนอราคา   2,000 ในราคา  2,000 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

7 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร 31,600.00          31,600.00         เฉพาะเจาะจง รานพี เจ โอ เอ รานพี เจ โอ เอ ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564

เสนอราคา  31,600 ในราคา  31,600 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

8 จัดซื้อเครื่องเปาลม 5,190.00            5,190.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แพรการเกษตรไฟฟา หจก.แพรการเกษตรไฟฟา เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564

เสนอราคา    5,190 ในราคา        5,190 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

9 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 34,150.00          34,150.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564

เสนอราคา 43,150 ในราคา  34,150 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

10 จัดซื้ครุภัณฑสํานักงาน (สป.) 21,900.00          21,900.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2564

เสนอราคา 21,900 ในราคา  21,900 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน มกราคม   พ.ศ. 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 13,600.00          13,600.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2564

(กองคลัง) เสนอราคา 13,600 ในราคา  13,600 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

10 จัดซื้ครุภัณฑสํานักงาน 85,950.00          85,950.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2564

(กองการศกึษา) เสนอราคา 85,950 ในราคา  85,950 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

9 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน(กองชาง 5,400.00            5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2564

เสนอราคา 5,400 ในราคา  5,400 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

10 จัดซื้ครุภัณฑสํานักงาน (ปองกัน) 21,500.00          21,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2564

เสนอราคา 21,500 ในราคา  21,500 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

8 จัดซื้อหนังสือพิมพ( ก.พ64) 5,040.00            5,040.00          เฉพาะเจาะจง ราน ส.ใจเอยพาณิชย ราน ส.ใจเอยพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2564

เสนอราคา    5,040 ในราคา        5,040 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 6,897.24            6,897.24 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2564

ศพด. อบต.แมพุง เสนอราคา  6,897.24 ในราคา   6,897.24 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 564

2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 11,542.32          11,542.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2564

รร.อนุบาล อบต.แมพุง เสนอราคา   11,542.32 ในราคา  11,542.32 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 564

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 39,694.32          39,694.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2564

สพฐ.ในพ้ืนที่ตําบลแมพุง เสนอราคา 39,694.32 ในราคา 39,694.32 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 564

4 จัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณกีฬา 55,100.00          55,100.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2564

เสนอราคา 55,100 ในราคา  55,100 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 564

5 จัดซื้อกระสอบทราย 40,000.00          40,000.00         เฉพาะเจาะจง รานลองการเกษตร รานลองการเกษตร เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2564

เสนอราคา    40,000 ในราคา        40,000 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 564

6 จัดซื้อชุดดับเพลิง 37,250.00          37,250.00 เฉพาะเจาะจง รานแพรการดับเพลิง รานแพรการดับเพลิง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2564

เสนอราคา 37,250 ในราคา  37,250 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 564

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง 14,818.00          14,818.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2564

เสนอราคา    14,818 ในราคา        14,818 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 564

8 จัดซื้อวัสดุอบรมปองกันไฟปา 5,200.00            5,200.00          เฉพาะเจาะจง รานสกายไอที รานสกายไอที เปนผูมีอาชีพขายสนิคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2564

เสนอราคา    5,200 ในราคา        5,200 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 564

9 จัดซื้อน้ําดื่ม อบต. 3,219.00            3,219.00          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทิพยเสถียร น้ําดื่มทิพยเสถียร เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2564

เสนอราคา  3,219 ในราคา 3,219 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 564

10 จัดซื้อน้ําดื่ม ศพด. 1,862.00            1,862.00          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มทิพยเสถียร น้ําดื่มทิพยเสถียร เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2564

เสนอราคา    1,862 ในราคา        1,862 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,950.00            2,950.00 เฉพาะเจาะจง รานวังช้ินอุปกรณการแพทย รานวังชิ้นอุปกรณการแพทย ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2564

เสนอราคา  2,950 ในราคา   2,950 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

12 จัดซื้อวัสดุกอสราง ม.5 11,542.32          11,542.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2564

เสนอราคา   11,542.32 ในราคา  11,542.32 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 564

13 จัดซื้อไมกวาดทางมะพราว 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริมงคลการเกษตร รานศริิมงคลการเกษตร ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2564

(ทําแนวปองกันไฟปา) เสนอราคา 2,500 ในราคา 2,500 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 564

14 จัดซื้อหนังสือพิมพ(ม.ีค.64) 5,580.00            5,580.00          เฉพาะเจาะจง ราน ส.ใจเอยพาณิชย ราน ส.ใจเอยพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2564

เสนอราคา    5,580 ในราคา        5,580 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 8,429.96            8,429.96 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2564

ศพด. อบต.แมพุง เสนอราคา  8,429.96 ในราคา   8,429.96 ลงวันที่ 1 มีนาคม 564

2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 14,107.28          14,107.28 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2564

รร.อนุบาล อบต.แมพุง เสนอราคา   14,107.28 ในราคา  14,107.28 ลงวันที่ 1 มีนาคม 564

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 48,515.28          48,515.28 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2564

สพฐ.ในพ้ืนที่ตําบลแมพุง เสนอราคา 48,515.28 ในราคา 48,515.28 ลงวันที่ 1 มีนาคม 564

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) 42,175.00          42,175.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2564

เสนอราคา 42,175 ในราคา  42,175 ลงวันที่ 8 มีนาคม  564

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 25,435.00          25,435.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2564

เสนอราคา 25,435 ในราคา  25,435 ลงวันที่ 8 มีนาคม  564

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 17,055.00          17,055.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2564

เสนอราคา 17,055 ในราคา  17,055 ลงวันที่ 8 มีนาคม  564

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,460.00            9,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2564

(กองการศกึษา) เสนอราคา 9,460 ในราคา  9,460 ลงวันที่ 8 มีนาคม  564

8 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 10,830.00          10,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง หจก.ซีเอ็ดเรือนทอง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2564

เสนอราคา 10,830 ในราคา  10,830 ลงวันที่ 8 มีนาคม  564

9 จัดซื้อนากากกันควัน 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานแพรการดับเพลิง รานแพรการดับเพลิง เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 8 มีนาคม  564

10 จัดซื้อวัสดุอบรมสงเสริมอาชีพ 4,210.00            4,210.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทรเพ็ญ  คาํเหลือง นางจันทรเพ็ญ  คําเหลือง เปนผูมีอาชีพขายสินคานี้ ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2564

สตร(ีทําของชํารวย) เสนอราคา    4,210 ในราคา        4,210 ลงวันที่ 15 มีนาคม  564

วันท่ี 31 เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จัดซื้อวัสดุกอสราง 15,870.00 15,870.00 เฉพาะเจาะจง รานเพิ่มพูนพาณิชย รานเพ่ิมพูนพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2564

เสนอราคา  15,870 ในราคา  15,870 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564

12 จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการสงเสริม 3,741.00            3,741.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรณิชา  ภารกุล นางสาวอรณิชา  ภารกุล เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2564

อาชีพสตรี (ทําขาวแตน) เสนอราคา  3,741 ในราคา  3,741 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 55,131.00          55,131.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2564

รร.สพฐ.ในพ้ืนที่ตําบล เสนอราคา  55,131 ในราคา   55,131 ลงวันที่ 31 มีนาคม 564

14 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 16,031.00          16,031.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2564

รร.อนุบาล เสนอราคา   16,031 ในราคา  16,031 ลงวันที่ 31 มีนาคม 564

15 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร. 9,579.50            9,579.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทโกลดมิลค จํากัด บริษัทโกลดมิลค จํากัด ตัวแทนจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2564

ศพด.แมพุง เสนอราคา    9,579.50 ในราคา      9,579.50 ลงวันที่ 31 มีนาคม 564

16 จัดซื้อหนังสือพิมพ(เม.ย.64) 5,400.00            5,400.00          เฉพาะเจาะจง ราน ส.ใจเอยพาณิชย ราน ส.ใจเอยพาณิชย เปนผูมีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2564

เสนอราคา    5,400 ในราคา        5,400 ลงวันที่ 31 มีนาคม 564


