
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาผูชวยสาธารณสุข 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท  นาปน นางสาวศิรินันท  นาปน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 1/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2 จางเหมาผูชวยกูชีพกูภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร  ทะเหมย นายคมเพชร  ทะเหมย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 2/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

3 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประไพร   เมฆวัน นายประไพร   เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 3/2564

เสนอราคา    7,000 ในราคา    7,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

4 จางเหมาผูชวยงานจัดเก็บรายได 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส  ลินนา นางสาวพรนภัส  ลินนา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 4/2564

เสอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

5 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอําพร  หวันแลบ นางอําพร  หวันแลบ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่   5/2564

(กองคลัง) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

6 จางเหมาผูชวยงานกองการศกึษา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  คําปอ นางสาวอาภัสรา  คําปอ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 6/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

7 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิณี  คงยืน นางสาวณัฐธิณี  คงยืน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 7/2564

(กองกาศึกษา) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

8 จางเหมาผูชวยครู อนุบาล 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 8/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

9 จางเหมานักการภารโรง ศพด. 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  กระสายยศ นายคมกฤช  กระสายยศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 9/2564

ตําบลแมพุง เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

10 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฑีฆทัศน  ตาติ นายฑีฆทัศน  ตาติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 10/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ไชยมงคล นายอรรถพล  ไชยมงคล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 11/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

12 จางเหมามาบาน 7,400.00            7,400.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 12/2564

เสนอราคา    7,400 ในราคา    7,400 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

13 จางเหมรถรับ -สง นักเรียนศพด. 26,160.00          26,160.00        เฉพาะเจาะจง นายเปรมชัชจ  แสนอินทร นายเปรมชัชจ  แสนอินทร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 13/2564

และรร.อนุบาล เสนอราคา    26,160 ในราคา    26,160 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

14 จางเหมาเช็คลางเคร่ืองปรับอากาศ 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง รานภัทราภรพาณิชย รานภัทราภรพาณิชย เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 14/2564

เสนอราคา    1,000 ในราคา    1,000 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

15 จางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง 80,200.00          80,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 15/2564

เพื่อการเกษตร หมูที่ 3,4,6,11 เสนอราคา    80,200 ในราคา    80,200 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

16 จางเหมาติดกระจกก้ันหอง 5,900.00            5,900.00         เฉพาะเจาะจง นายสําเร็จ  คําจันทรทา นายสําเร็จ  คําจันทรทา เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 16/2564

กองการศกึษา เสนอราคา    5,900 ในราคา    5,900 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

17 จางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง 199,700.00         199,700.00      เฉพาะเจาะจง รานรุงเจริญ รานรุงเจริญ เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 17/2564

หมูที่ 8 เสนอราคา   199,700 ในราคา    199,700 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563

18 จางเหมาผูชวยสาธารณสุข 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท  นาปน นางสาวศิรินันท  นาปน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 18/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

19 จางเหมาผูชวยกูชีพกูภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร  ทะเหมย นายคมเพชร  ทะเหมย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 19/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

20 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประไพร   เมฆวัน นายประไพร   เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 20/2564

เสนอราคา    7,000 ในราคา    7,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

21 จางเหมาผูชวยงานจัดเก็บรายได 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส  ลินนา นางสาวพรนภัส  ลินนา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 21/2564

เสอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

22 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอําพร  หวันแลบ นางอําพร  หวันแลบ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่   22/2564

(กองคลัง) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

23 จางเหมาผูชวยงานกองการศกึษา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  คําปอ นางสาวอาภัสรา  คําปอ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 23/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

24 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิณี  คงยืน นางสาวณัฐธิณี  คงยืน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 24/2564

(กองกาศึกษา) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

25 จางเหมาผูชวยครู อนุบาล 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 25/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

26 จางเหมานักการภารโรง ศพด. 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  กระสายยศ นายคมกฤช  กระสายยศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 26/2564

ตําบลแมพุง เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

27 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฑีฆทัศน  ตาติ นายฑีฆทัศน  ตาติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 27/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

28 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ไชยมงคล นายอรรถพล  ไชยมงคล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 28/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

29 จางเหมามาบาน 7,400.00            7,400.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 29/2564

เสนอราคา    7,400 ในราคา    7,400 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

30 จางเหมรถรับ -สง นักเรียนศพด. 26,160.00          26,160.00        เฉพาะเจาะจง นายเปรมชัชจ  แสนอินทร นายเปรมชัชจ  แสนอินทร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 31/2564

เสนอราคา    26,160 ในราคา    26,160 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

31 จางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง 178,000.00         178,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 32/2564

หมูที่ 11 เสนอราคา    178,000 ในราคา    178,000 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง 6,500.00            6,500.00         เฉพาะเจาะจง รานทองวันการชาง รานทองวันการชาง เปนผูมีอาชีพซอมรถโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 33/2564

ทะเบียน กจ 8776 แพร เสนอราคา    6,500 ในราคา    6,500 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563

2 จางเหมาซอมรถเคน 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง รานทองวันการชาง รานทองวันการชาง เปนผูมีอาชีพซอมรถโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 34/2564

เสนอราคา    5,880 ในราคา    5,880 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน  2563

3 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1,458,000.00      1,458,000.00 e-bidding หจก.แพรทีเอ็นพี หจก.แพร ทีเอ็นพี เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจางเลขที่ 1/2564

แอสฟลทบานแมพุง-บานปางไฮ เสนอราคา 1,180,000 ในราคา 1,180,000 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ตอน 1

หจก.รุงโพธิ์สลิตา

เสนอราคา 1,180,000

หจก.ปรีชาแพรขนสง

เสนอราคา 1,180,000

4 จางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง 196,600.00         196,600.00      เฉพาะเจาะจง รานวัชรพล รานวัชรพล เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 35/2564

หมูที่ 9 เสนอราคา    196,600 ในราคา    196,600 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

5 จางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง 178,000.00         178,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเกียรติอําพร รานเกียรตอิําพร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 36/2564

หมูที่ 7 เสนอราคา    178,000 ในราคา    178,000 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563

6 จางเหมาผูชวยสาธารณสุข 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท  นาปน นางสาวศิรินันท  นาปน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 37/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 จางเหมาผูชวยกูชีพกูภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร  ทะเหมย นายคมเพชร  ทะเหมย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 38/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

8 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประไพร   เมฆวัน นายประไพร   เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 39/2564

เสนอราคา    7,000 ในราคา    7,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

9 จางเหมามาบาน 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 40/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

10 จางเหมาผูชวยงานจัดเก็บรายได 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส  ลินนา นางสาวพรนภัส  ลินนา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 41/2564

เสอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

11 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอําพร  หวันแลบ นางอําพร  หวันแลบ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่   42/2564

(กองคลัง) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

12 จางเหมาผูชวยงานกองการศกึษา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  คําปอ นางสาวอาภัสรา  คําปอ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 43/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

13 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิณี  คงยืน นางสาวณัฐธิณี  คงยืน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 44/2564

(กองกาศึกษา) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

14 จางเหมาผูชวยครู อนุบาล 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 45/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

15 จางเหมานักการภารโรง ศพด. 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  กระสายยศ นายคมกฤช  กระสายยศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 46/2564

ตําบลแมพุง เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

16 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฑีฆทัศน  ตาติ นายฑีฆทัศน  ตาติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 47/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

17 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ไชยมงคล นายอรรถพล  ไชยมงคล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 48/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

18 จางเหมรถรับ -สง นักเรียนศพด. 28,560.00          28,560.00        เฉพาะเจาะจง นายเปรมชัชจ  แสนอินทร นายเปรมชัชจ  แสนอินทร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 49/2564

และรร.อนุบาล เสนอราคา    28,560 ในราคา    28,560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาเปลี่ยนยางรถ 450.00              450.00            เฉพาะเจาะจง รานรุงโรจนการชาง รานรุงโรจนการชาง เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 50/2564

เสนอราคา    450 ในราคา    450 ลงวันที่ 2 ธันวาคม  2563

2 จางเหมาจําทํา/ปรับปรุงขอมูล 329,470 329,470.00      เฉพาะเจาะจง นายโยธิน  จันกิติ นายโยธิน  จันกิติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง สัญญาจางเลขที่ 2/2564

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน ในราคา 329,470 ในราคา 329,470 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563

3 จางเหมาทําประตูฟุตบอล 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง รานรุงโรจนการชาง รานรุงโรจนการชาง เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 51/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563

4 จางซอมแซมถนน คสล. 44,600.00          44,600.00 เฉพาะเจาะจง รานเกียรติอําพร รานเกียรตอิําพร เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจางเลขที่ 52/2564

เสนอราคา 44,600 ในราคา 44,600 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563

5 จางเหมาตัดหญา 25,200.00          25,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  เมฆวัน นายสนั่น  เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 53/2564

เสนอราคา 25,200 ในราคา 25,200 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563

6 จางเหมาซอมแซมประปา หมูที่ 9 44,000.00          44,000.00 เฉพาะเจาะจง รานวัชรพลพาณิชย รานวัชรพลพาณิชย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 54/2564

เสนอราคา 44,000 ในราคา  44,000 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563

7 จางเหมาซอมถนนลูกรัง หมูที่ 13 179,200.00         179,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 55/2564

เสนอราคา    179,200 ในราคา    179,200 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2563

8 จางเหมาทําหนังสือประชาสัมพันธ 91,000.00          91,000.00        เฉพาะเจาะจง รานเซนเตอรวัน รานเซนเตอรวัน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 56/2564

เสนอราคา  91,000 ในราคา    91,000 ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2563

9 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 6,360.00            6,360.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 57/2564

ชําระภาษี ป2564 เสนอราคา    6,360 ในราคา    6,360 ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2563

10 จาเหมาซอมระบบประปา ศพด. 22,500.00          22,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสมเอียด  ปอมเรือน นายสมเอียด  ปอมเรือน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 58/2564

เสนอราคา    22,500 ในราคา    22,500 ลงวันที่ 17  ธันวาคม  2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 16,970.00          16,970.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 59/2564

ลดอุบัติเหตุชวงปใหม 2564 เสนอราคา    61,970 ในราคา    61,970 ลงวันที่ 18 ธันวาคม  2563

12 จางเหมาปรับปรุงระบบประปา 16,100.00          16,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 60/2564

หมูที่ 2 เสนอราคา    61,970 ในราคา    61,970 ลงวันที่ 22 ธันวาคม  2563

13 จางเหมาผูชวยสาธารณะสุข 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท  นาปน นางสาวศิรินันท  นาปน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 61/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

14 จางเหมาผูชวยกูชีพกูภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร  ทะเหมย นายคมเพชร  ทะเหมย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 62/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

15 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 7,400.00            7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประไพร   เมฆวัน นายประไพร   เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 63/2564

เสนอราคา    7,400 ในราคา    7,400 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

16 จางเหมาผูชวยงานจัดเก็บรายได 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส  ลินนา นางสาวพรนภัส  ลินนา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 64/2564

เสอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

17 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอําพร  หวันแลบ นางอําพร  หวันแลบ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่   65/2564

(กองคลัง) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

18 จางเหมาผูชวยงานกองการศกึษา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  คําปอ นางสาวอาภัสรา  คําปอ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่  66/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

19 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิณี  คงยืน นางสาวณัฐธิณี  คงยืน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 67/2564

(กองการศกึษา) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

20 จางเหมาผูชวยครู อนุบาล 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา น.ส.กตัญณิตา  วงคปนตา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 68/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

21 จางเหมานักการภารโรง ศพด. 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  กระสายยศ นายคมกฤช  กระสายยศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 69/2564

ตําบลแมพุง เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

22 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฑีฆทัศน  ตาติ นายฑีฆทัศน  ตาติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 70/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

23 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ไชยมงคล นายอรรถพล  ไชยมงคล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 71/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

24 จางเหมามาบาน 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 72/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

25 จางเหมรถรับ -สง นักเรียนศพด. 28,560.00          28,560.00        เฉพาะเจาะจง นายเปรมชัชจ  แสนอินทร นายเปรมชัชจ  แสนอินทร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 73/2564

และรร.อนุบาล เสนอราคา    28,560 ในราคา    28,560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 7 181,000.00         181,000.00      เฉพาะเจาะจง รานเกียรติอําพร รานเกียรตอิําพร เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 74/2564

เสนอราคา    181,000 ในราคา   181,000 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง e-bidding หจก.แพรทีเอ็นพี หจก.แพร ทีเอ็นพี เปนผูมีอาชีพโดยตรง สัญญาจางเลขที่ 3/2564

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต เสนอราคา  430,000 ในราคา 430,000 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564

สายวังกวาง-ปามวง ตอน2

บริษัทลานนาแมชซีนเนอรรี่

เสนอราคา 449,000

3 จางเหมาซอมรถยนต 11,447.93          11,447.93        เฉพาะเจาะจง ศูนยโตโยตา จ.แพร ศูนยโตโยตา จ.แพร เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งซื้อสั่งจางเลขที่ 75/2564

ในราคา 11,447.93 ในราคา 11,447.93 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

4 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 720.00              720.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 76/2564

ลดอุบัติเหตุชวงปใหม 2564 เสนอราคา    720 ในราคา    720 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

5 จัดทําใบประกาศ กระปาใสเอกสาร 11,000.00          11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสกายไอที รานสกายไอที เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 77/2564

เสนอราคา 11,000 ในราคา 11,000 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

6 จางเหมาประกอบอาหาร 23,000.00          23,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันยา  คําภา นางกันยา  คําภา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 78/2564

เสนอราคา 23,000 ในราคา 23,000 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564

7 จางเหมาบรรจุถังดบัเพลิง 8,600.00            8,600.00 เฉพาะเจาะจง รานแพรเคมีภัณฑ รานแพรเคมีภัณฑ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 79/2564

เสนอราคา 8,600 ในราคา  8,600 ลงวันที่ 22  มกราคม  2563

8 จางเหมาผูชวยกูชีพกูภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร  ทะเหมย นายคมเพชร  ทะเหมย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 80/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

วันท่ี 31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 7,400.00            7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประไพร   เมฆวัน นายประไพร   เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 81/2564

เสนอราคา    7,400 ในราคา    7,400 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

10 จางเหมามาบาน 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 82/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

11 จางเหมาผูชวยงานจัดเก็บรายได 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส  ลินนา นางสาวพรนภัส  ลินนา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 83/2564

เสอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

12 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอําพร  หวันแลบ นางอําพร  หวันแลบ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่   84/2564

(กองคลัง) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

13 จางเหมาผูชวยงานกองการศกึษา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  คําปอ นางสาวอาภัสรา  คําปอ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่  85/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

14 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิณี  คงยืน นางสาวณัฐธิณี  คงยืน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 86/2564

(กองการศกึษา) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

15 จางเหมานักการภารโรง ศพด. 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  กระสายยศ นายคมกฤช  กระสายยศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 87/2564

ตําบลแมพุง เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

16 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฑีฆทัศน  ตาติ นายฑีฆทัศน  ตาติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 88/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

17 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ไชยมงคล นายอรรถพล  ไชยมงคล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 89/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

18 จางเหมรถรับ -สง นักเรียนศพด. 28,560.00          28,560.00        เฉพาะเจาะจง นายเปรมชัชจ  แสนอินทร นายเปรมชัชจ  แสนอินทร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 90/2564

และรร.อนุบาล เสนอราคา    28,560 ในราคา    28,560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563

19 จางเหมาทําปายโครงการ 16,970.00          16,970.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 91/2564

ปองกันไฟปา เสนอราคา    16,970 ในราคา    16,970 ลงวันที่ 18 ธันวาคม  2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาครผููชวย รร.อนุบาล 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   กาสา นางสาวมธุรส   กาสา เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 92/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา   8,000 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

2 จางเหมาจัดทําตรายาง 1,000.00            1,000.00         เฉพาะเจาะจง รานนายอินทรปริ้น รานนายอินทรปริ้น เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 93/2564

เสนอราคา    1,000 ในราคา   1,000 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

3 จางเหมาซอมรถยนต 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง รานทองวันการชาง รานทองวันการชาง เปนผูมีอาชีพซอมรถโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 94/2564

เสนอราคา    3,040 ในราคา    3,040 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564

4 จางเหมาทําปายโครงการแขงขัน 1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 95/2564

กีฬาฟุตบอล เสนอราคา    1,000 ในราคา    1,000 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564

5 จางเหมาจัดสนามเตรยีมงาน 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมดช  คํานอย นายสมดช  คาํนอย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 96/2564

การแขงขันกีฬาฟุตบอล เสนอราคา    7,000 ในราคา    7,000 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564

6 จางเหมาประกอบอาหารอาหารวาง 11,700.00          11,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสายฝน  จันตะฟู นางสายฝน  จันตะฟู เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 97/2564

และเครื่องดื่มโครงการปองกันไฟปา เสนอราคา    11,700 ในราคา   11,700 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564

7 จางเหมาซอมรถยนต 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง รานทองวันการชาง รานทองวันการชาง เปนผูมีอาชีพซอมรถโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 98/2564

เสนอราคา    9,200 ในราคา    9,200 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

8 จางเหมามาบาน 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 99/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

9 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 7,400.00            7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประไพร   เมฆวัน นายประไพร   เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 100/2564

เสนอราคา    7,400 ในราคา    7,400 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

10 จางเหมาผูชวยกูชีพกูภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร  ทะเหมย นายคมเพชร  ทะเหมย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 101/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จางเหมาผูชวยงานจัดเก็บรายได 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส  ลินนา นางสาวพรนภัส  ลินนา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 102/2564

เสอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

12 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอําพร  หวันแลบ นางอําพร  หวันแลบ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่   103/2564

(กองคลัง) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

13 จางเหมาผูชวยงานกองการศกึษา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  คําปอ นางสาวอาภัสรา  คําปอ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 104/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

14 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิณี  คงยืน นางสาวณัฐธิณี  คงยืน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่  105/2564

(กองการศกึษา) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

15 จางเหมานักการภารโรง ศพด. 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  กระสายยศ นายคมกฤช  กระสายยศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 106/2564

ตําบลแมพุง เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

16 จางเหมาครผููชวย รร.อนุบาล 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   กาสา นางสาวมธุรส   กาสา เปนผูมีอาชีพโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 107/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา   8,000 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564

17 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฑีฆทัศน  ตาติ นายฑีฆทัศน  ตาติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 108/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

18 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ไชยมงคล นายอรรถพล  ไชยมงคล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 109/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมารถรับ -สง นักเรียนศพด. 30,624.00          30,624.00        เฉพาะเจาะจง นายเปรมชัชจ  แสนอินทร นายเปรมชัชจ  แสนอินทร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 110/2564

และรร.อนุบาล เสนอราคา    30,624 ในราคา    30,624 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

2 จางกอสรางรางงนํ้าเพื่อการเกษตร 200,000.00         200,000.00      เฉพาะเจาะจง รานเฉลิมพรพาณิชย รานเฉลิมพรพาณิชย มีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง สัญญาจางเลขที่ 6/2564

หมูที่ 11 เสนอราคา  200,000 ในราคา 200,000 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

3 จางเหมาประกอบอาหารอาหาราง 7,800.00            7,800.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทรฟอง  หลาบือ นางจันทรฟอง  หลาบือ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 111/2564

เสนอราคา    7,800 ในราคา    7,800 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564

4 จางเหมาทําประตูกระจกและตัด 5,350.00            5,350.00         เฉพาะเจาะจง รานนอรทเทรินไลนอลูมิเนียม รานนอรทเทรินไลนอลูมิเนียม เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 112/2564

กระจกรองโตะทํางาน เสนอราคา    5,350 ในราคา    5,350 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564

5 จางเหมาซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 2,830.00 2,830.00 เฉพาะเจาะจง รานทองวันการชาง รานทองวันการชาง เปนผูมีอาชีพซอมรถโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 113/2564

ทะเบียน บธ 7416 แพร เสนอราคา    2,830 ในราคา    2,830 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

6 จางเหมาทําปายสติ๊กเกอรสะทอนแสง 800.00              800.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 114/2564

เสนอราคา    800 ในราคา    800 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564

7 จางเหมาจัดทําปายโครงการอบรม 240.00              240.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 115/2564

อาชีพสตรีต.แมพุง เสนอราคา    240 ในราคา    240 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564

8 จางเหมาประกอบอาหารโครงการ 4,550.00            4,550.00         เฉพาะเจาะจง นางสายฝน  จันตะฟู นางสายฝน  จันตะฟู เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 116/2564

อบรมอาชีพสตรตี.แมพุง เสนอราคา    4,550 ในราคา    4,550 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564

9 จางเหมาเปลี่ยนทรายกรอง หมูท่ี 9 18,000.00          18,000.00        เฉพาะเจาะจง รานเพ่ิมพูนทรัพย รานเพ่ิมพูนทรัพย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 118/2564

เสนอราคา    18,000 ในราคา    18,000 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564

10 จางเหมาเปลี่ยนทรายกรอง หมูท่ี 11 11,500.00          11,500.00        เฉพาะเจาะจง รานเพ่ิมพูนทรัพย รานเพ่ิมพูนทรัพย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 119/2564

เสนอราคา    11,500 ในราคา    11,500 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จางเหมาปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 112,600.00         112,600.00      เฉพาะเจาะจง รานเพ่ิมพูนทรัพย รานเพ่ิมพูนทรัพย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 120/2564

เสนอราคา    112,600 ในราคา    112,600 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564

12 จางเหมาปรับปรุงระบบประปา 46,500.00          46,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 121/2564

อบต.แมพุง เสนอราคา    46,500 ในราคา    46,500 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564

13 จางเหมาจัดทําปายโครงการอบรม 240.00              240.00 เฉพาะเจาะจง รานเพ่ือนดีไซน รานเพื่อนดไีซน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 122/2564

อาชีพสตรีต.แมพุง(ทําขาวแตน) เสนอราคา    240 ในราคา    240 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

14 จางเหมาประกอบอาหารโครงการ 4,550.00            4,550.00         เฉพาะเจาะจง นางสายฝน  จันตะฟู นางสายฝน  จันตะฟู เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 123/2564

อบรมอาชีพสตรตี.แมพุง เสนอราคา    4,550 ในราคา    4,550 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

15 จางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง หมูที1่2 46,500.00          46,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 124/2564

เสนอราคา    46,500 ในราคา    46,500 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

16 จางเหมาขุดลอกหนาฝายหมูที่ 2 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 125/2564

เสนอราคา    19,260 ในราคา    19,260 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

17 จางเหมาซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 8 51,700.00          51,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน หจก.พิมพผกาคอนสตรั๊คช่ัน เปนผูมีอาชีพรับจางงานนี้โดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 126/2564

เสนอราคา    51,700 ในราคา    51,700 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

18 จางเหมาผูชวยกูชีพกูภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเพชร  ทะเหมย นายคมเพชร  ทะเหมย เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 127/2564

เสนอราคา 8,000 ในราคา  8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

19 จางเหมายามรักษาความปลอดภัย 7,400.00            7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประไพร   เมฆวัน นายประไพร   เมฆวัน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 128/2564

เสนอราคา    7,400 ในราคา    7,400 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

8 จางเหมาแมบาน 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี นางวันเพ็ญ  เสงี่ยมสี เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 129/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมพุง อ.วังชิ้น จ.แพร

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จางเหมาผูชวยงานจัดเก็บรายได 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภัส  ลินนา นางสาวพรนภัส  ลินนา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 130/2564

เสอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

12 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอําพร  หวันแลบ นางอําพร  หวันแลบ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่   131/2564

(กองคลัง) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

13 จางเหมาผูชวยงานกองการศกึษา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภัสรา  คําปอ นางสาวอาภัสรา  คําปอ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 132/2564

เสนอราคา   8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

14 จางเหมาผูชวยการเงินและบัญชี 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐธิณี  คงยืน นางสาวณัฐธิณี  คงยืน เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่  133/2564

(กองการศกึษา) เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

15 จางเหมานักการภารโรง ศพด. 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  กระสายยศ นายคมกฤช  กระสายยศ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 134/2564

ตําบลแมพุง เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

16 จางเหมาครผููชวย รร.อนุบาล 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   กาสา นางสาวมธุรส   กาสา เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 135/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา   8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

17 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฑีฆทัศน  ตาติ นายฑีฆทัศน  ตาติ เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 136/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

18 จางเหมาผูชวยชางโยธา 8,000.00            8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ไชยมงคล นายอรรถพล  ไชยมงคล เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 137/2564

เสนอราคา    8,000 ในราคา    8,000 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

18 จางเหมรถรับ -สง นักเรียนศพด. 8,352.00            8,352.00         เฉพาะเจาะจง นายเปรมชัชจ  แสนอินทร นายเปรมชัชจ  แสนอินทร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 138/2564

และรร.อนุบาล(เดือนเมษายน2564) เสนอราคา    8,352 ในราคา    8,352 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

19 จางเหมาซอมเครื่องถายเอกสาร 28,900.00          28,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น ทีคอมพิวเตอร หจก.เอ็น ทีคอมพิวเตอร เปนผูมีอาชีพรับจางโดยตรง ใบสั่งจางเลขที่ 139/2564

เสนอราคา    28,900 ในราคา    28,900 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564


