
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการเลือกต้ังสมาชิก 2,045.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองการค้า ส.รุ่งเรืองการค้า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0007/2565

อบต.สะเอยีบและนายกอบต.สะเอยีบ เสนอราคา 2,045.- บาท ขายโดยตรง ลว. 4 พ.ย. 2564
2 จดัซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิและสเปร์แอลกอฮอล์ส าหรับการ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ทวินเคมีคอลแอนด์ซัพพลาย ทวินเคมีคอลแอนด์ซัพพลาย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0008/2565

เลือกต้ังสมาชิกอบต.สะเอียบและนายกอบต.สะเอียบ เสนอราคา 4,000.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 4 พ.ย. 2564
3 จดัซ้ือแบบพิมพ์ส าหรับกากรเลือกต้ังสมาชิกอบตศสะเอียบ 8,504.50 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0009/2565

และนายกอบต.สะเอยีบ จ านวน 6 รายการ เสนอราคา 8,504.50 บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 8 พ.ย. 2564
4 จดัซ้ือน้ าด่ืมเดือนประจ าเดือนพฤศจกิายน 2564 900.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมแชมป์ โรงน้ าด่ืมแชมป์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0010/2565

จ านวน 60 ถงั เสนอราคา 900.- บาท ขายโดยตรง ลว. 10 พ.ย. 2564
5 จดัซ้ือแบบพิมพ์ส าหรับการเลือกต้ังสมาชิกอบต.สะเอียบ 750.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0011/2565

และนายกอบต.สะเอยีบ จ านวน 5 รายการ เสนอราคา 750.- บาท ขายโดยตรง ลว. 11 พ.ย. 2564
6 จดัซ้ือบัตรเลือกต้ังส าหรับการเลือกต้ังสมาชิกอบต.สะเอียบ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0012/2565

และนายกอบต.สะเอยีบ จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 12,000.- บาท ขายโดยตรง ลว. 10 พ.ย. 2564
7 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 8 รายการ 6,595.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลพาณิชย์ ร้านมงคลพาณิชย์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0013/2565

เสนอราคา 6,595.- บาท ขายโดยตรง ลว. 16 พ.ย. 2564
8 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการเลือกต้ังสมาชิก 72,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบล๊อคกลาสโค้ตต้า จ ากัด บริษัท เอบล๊อคกลาสโค้ตต้า จ ากัด เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0014/2565

อบต.สะเอยีบและนายกอบต.สะเอยีบ 20 รายการ เสนอราคา 72,058.- บาท ขายโดยตรง ลว. 16 พ.ย. 2564
9 จดัซ้ือตรายาง จ านวน 4 ดวง 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ภาคเหนือโฆษณา ภาคเหนือโฆษณา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0015/2565

เสนอราคา 1,600.- บาท ขายโดยตรง ลว. 17 พ.ย. 2564
10 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการเลือกต้ังสมาชิก 1,315.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรืองการค้า ส.รุ่งเรืองการค้า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0016/2565

อบต.สะเอยีบและนายกอบต.สะเอยีบ 3 รายการ เสนอราคา 1,315.- บาท ขายโดยตรง ลว. 23 พ.ย. 2564
11 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2,830.00 เฉพาะเจาะจง ไอทีคอมพิวเตอร์ ไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 22/2565

รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0019 เสนอราคา 2,830.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 3 พ.ย. 2564
12 จา้งเหมาจดัท าป้ายรับเลือกต้ังสมาชิกอบต. 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ดูร์ไอเดีย ดูร์ไอเดีย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 23/2565

สะเอยีบและนายกอบต.สะเอยีบ เสนอราคา 10,500.- บาท ขายโดยตรง ลว. 1 พ.ย. 2564
13 จา้งถา่ยเอกสารส าหรับการเลือกต้ังสมาชิกอบต. 1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนปัญญา ร้านแสนปัญญา เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 24/2565

สะเอยีบและนายกอบต.สะเอยีบ เสนอราคา 1,110.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 4 พ.ย. 2564
14 จา้งเหมาท าถนนแอสฟัลติกท์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนชัย 856,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรีชาแพร่ขนส่ง หจก.ปรีชาแพร่ขนส่ง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 25/2565

ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ เสนอราคา 856,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 8 พ.ย. 2564
15 จา้งเหมาท าถนนแอสฟัลติกท์ หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว 1,673,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรีชาแพร่ขนส่ง หจก.ปรีชาแพร่ขนส่ง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 26/2565

ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ เสนอราคา 1,673,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 8 พ.ย. 2564

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564
องค์การบรหิารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร ่

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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16 จา้งเหมาท าถนนแอฟัลติกท์ หมูท่ี่ 9 566,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปรีชาแพร่ขนส่ง หจก.ปรีชาแพร่ขนส่ง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 27/2565
บ้านดอนชัยสักทอง ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ เสนอราคา 566,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 8 พ.ย. 2564

17 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ไอทีคอมพิวเตอร์ ไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 28/2565
รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0011 (กองการศึกษา) เสนอราคา 3,100.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 8 พ.ย. 2564

18 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บบ - 3368 แพร่ 3,610.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างน้อย อู่ช่างน้อย เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 29/2565
เสนอราคา 3,610.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 8 พ.ย. 2564

19 จา้งเหมาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ 21,000.00 เฉพาะเจาะจง สถติย์ก่อสร้าง สถติย์ก่อสร้าง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 30/2565
ความเสียหายจากอทุกภัย หมูท่ี่ 2 บ้านนาฝาย เสนอราคา 21,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 10 พ.ย. 2564

20 จา้งเหมาซ่อมแซมคอท่อเหล่ียม หมูท่ี่ 2 51,000.00 เฉพาะเจาะจง สถติย์ก่อสร้าง สถติย์ก่อสร้าง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 31/2565
บ้านนาฝาย ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ เสนอราคา 51,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 10 พ.ย. 2564

21 จา้งเหมารถแม็คโครซ่อมแซมคอสะพานข้ามแม่น้ ายม 12,000.00 เฉพาะเจาะจง สถติย์ก่อสร้าง สถติย์ก่อสร้าง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 32/2565
ไปบ้านแม่พร้าว ม.9 บ้านดอนชัยสักทอง เสนอราคา 12,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 10 พ.ย. 2564

22 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2,150.00 เฉพาะเจาะจง ไอทีคอมพิวเตอร์ ไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 33/2565
จ านวน 2 เคร่ือง (กองคลัง) เสนอราคา 2,150.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 11 พ.ย. 2564

23 จา้งเหมาซ่อมแซมคอท่อเหล่ียมทางไปสาย 68,000.00 เฉพาะเจาะจง วิชัย  ค าปวง วิชัย  ค าปวง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 34/2565
แปลงเพาะ หมูท่ี่ 4 ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ เสนอราคา 68,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 12 พ.ย. 2564

24 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี่ 4 45,000.00 เฉพาะเจาะจง วิชัย  ค าปวง วิชัย  ค าปวง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 35/2565
ต.สะเอยีบ อ.สอง จ.แพร่ เสนอราคา 45,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 12 พ.ย. 2564

25 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างฯ 18,400.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญาภัค  ออมแก้ว นางกัญญาภัค  ออมแก้ว เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 36/2565
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังฯ เสนอราคา 18,400.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 17 พ.ย. 2564

26 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บธ - 6231 แพร่ 4,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างน้อย อู่ช่างน้อย เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 37/2565
เสนอราคา 4,300.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 22 พ.ย. 2564

27 จา้งเหมาจดัท าป้ายเลือกต้ังฯ จ านวน 13 ป้าย 11,180.00 เฉพาะเจาะจง ดูร์ไอเดีย อู่ช่างน้อย เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 38/2565
เสนอราคา 11,180.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 22 พ.ย. 2564


