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

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 จดัซ้ือแบตเตอร่ี GSMF x 20 OR 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.มัน่คงแบตเตอร่ีเซลล์ ร้าน ป.มัน่คงแบตเตอร่ีเซลล์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0053/2565

หมายเลขทะเบียน บธ - 6231 แพร่ เสนอราคา 5,400.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 1 มี.ค. 2565
2 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ืองและ 19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท็อปวิวพ้อยท์ หจก.ท็อปวิวพ้อยท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0055/2565

และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 19,500.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 8 มี.ค. 2565
3 จดัซ้ือท่อประปา หมูท่ี่ 9 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านง่ีเส็งจกัรกล ร้านง่ีเส็งจกัรกล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0056/2565

เสนอราคา 200,000.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2565
4 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาศัยส าหรับ 23,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรักษ์การเกษตร ร้านอนุรักษ์การเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0057/2565

คนพิการ เสนอราคา 23,660.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2565
5 ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉดี 18,870.00 เฉพาะเจาะจง อนิเตอร์เคมีคอลแอนด์ซัพพลาย อนิเตอร์เคมีคอลแอนด์ซัพพลาย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0058/2565

629 โด๊ตๆ ละ 30 บาท เสนอราคา 18,870.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2565
6 จดัซ้ือสายดับเพลิงขนาด 1.5 นิว้ จ านวน 2 เส้น 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนกร ธนกร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0059/2565

เสนอราคา 17,000.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2565
7 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ซ่อมแซมบ้านดอนชัย 16,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชุมพลวัสดุก่อสร้าง หจก.ชุมพลวัสดุก่อสร้าง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0060/2565

ส าหรับคนพิการ เสนอราคา 16,340.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2565
8 จดัซ้ือผ้าปิดจมูกและถงุมืออนามัยอย่างละ 2 กล่อง 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส.รุ่งเรืองการค้า ร้านส.รุ่งเรืองการค้า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0061/2565

(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) เสนอราคา 800.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 11 ม.ีค. 2565
9 จดัซ้ือไมโครโฟน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 4,100 บาท 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมนึกอะไหล่ ร้านสมนึกอะไหล่ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0062/2565

เสนอราคา 8,200.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 14 ม.ีค. 2565
10 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 565.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลพาณิชย์ ร้านมงคลพาณิชย์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0063/2565

เสนอราคา 565.- บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 15 ม.ีค. 2565
11 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. 13,419.12 เฉพาะเจาะจง โกลมิลล์ โกลมิลล์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0064/2565

งวดที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.2565 เสนอราคา 13,419.12 บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 14 ม.ีค. 2565
12 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) รร. 79,498.12 เฉพาะเจาะจง โกลมิลล์ โกลมิลล์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0065/2565

งวดที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.2565 เสนอราคา 79,498.12 บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 14 ม.ีค. 2565
13 จดัซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือนเมษายน 2565 750.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมแชมป์ โรงน้ าด่ืมแชมป์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0066/2565

ขนาด 18.9 ลิตร จ านวน 50 ถงั เสนอราคา 750 บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 29 ม.ีค. 2565
14 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส.รุ่งเรืองการค้า ร้านส.รุ่งเรืองการค้า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ สัญญาเลขที่ 0067/2565

เคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 550 บาท ขายวัสดุโดยตรง ลว. 29 ม.ีค. 2565
15 จา้งเหมาบุคคลเก็บขยะมูลฝอย ม.3,ม.10 59,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถยีร  ศรีค าปวง นายเสถยีร  ศรีค าปวง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 67/2565

ราย นายเสถยีร  ศรีค าปวง เสนอราคา 59,500.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 7 มี.ค. 2565

แบบรายงานสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565
องค์การบรหิารส่วนต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร ่

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
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16 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 1,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 68/2565
รหัสครุภัณฑ์ 416-60-004 (ส านักงานปลัด) เสนอราคา 7,800.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 9 มี.ค. 2565

17 จา้งเหมาปรัยปรุงสนามเด็กเล่นศพด.ดอนชัย 149,800.00 เฉพาะเจาะจง สมบูรณ์ก่อสร้าง สมบูรณ์ก่อสร้าง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 69/2565
เสนอราคา 149,800.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 10 ม.ีค. 2565

18 จา้งเหมาซ่อมแซม ประตูน้ าบ้านดอนแก้ว 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สมบูรณ์ก่อสร้าง สมบูรณ์ก่อสร้าง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 70/2565
เสนอราคา 25,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 10 ม.ีค. 2565

19 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง+เคร่ืองด่ืม 6,095.00 เฉพาะเจาะจง น.ส นันทภัค  ขนัทะบุตร น.ส นันทภัค  ขนัทะบุตร เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 71/2565
ประชุมคณะผู้บริหาร คร้ังที่ 2/65 เสนอราคา 6,095.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 18 ม.ีค. 2565

20 จา้งเหมาตัดเคร่ืองแต่งกายชุดกู้ชีพ จ านวน 6 ชุด 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริญญา ร้านปริญญา เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 72/2565
เสนอราคา 16,800.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 21 ม.ีค. 2565

21 จา้งเหมาซ่อมแซมฝายประตูน้ า ฝายแม่สะก๋ึน 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สมบูรณ์ก่อสร้าง สมบูรณ์ก่อสร้าง เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 73/2565
เสนอราคา 15,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 22 ม.ีค. 2565

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,800.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวดตอร์เซอร์วิส คอมพิวดตอร์เซอร์วิส เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 74/2565
รหัส 416-54-0030(สป.) เสนอราคา 3,800.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 28 ม.ีค. 2565

23 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ ประชุมสภา 1,840.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญาภัค  ออมแก้ว นางกัญญาภัค  ออมแก้ว เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 75/2565
สมัยสามัญ สมัยทื 2 คร้ังที่ 1 เสนอราคา 1,840.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 30 ม.ีค. 2565

24 จา้งเหมาประกอบอาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม 805.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญาภัค  ออมแก้ว นางกัญญาภัค  ออมแก้ว เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 76/2565
ประชุมสภา สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 เสนอราคา 805.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 30 ม.ีค. 2565

25 จา้งเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารปรับปรุง 507.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนปัญญา ร้านแสนปัญญา เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 77/2565
เปล่ียนแปลงแผนอัตรก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) เสนอราคา 507.50.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 30 ม.ีค. 2565

26 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมชาย ก๊อปปี้ ร้านสมชาย ก๊อปปี้ เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 78/2565
417-55003 เสนอราคา 8,500.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 30 ม.ีค. 2565

27 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า 1 อตัรา 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสานไชยชนะ ร้านสานไชยชนะ เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 79/2565
รายนายสาย  ไชยชนะ จ านวน 6 งวด เสนอราคา 54,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 31 ม.ีค. 2565

28 จา้งเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานและสนับสนุน 2,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อจัฉราภรณ์  ขนัทะบุตร น.ส.อจัฉราภรณ์  ขนัทะบุตร เพราะเป็นผู้ประกอบ สัญญาเลขที่ 80/2565
งานพัฒนาชุมชนราย น.ส.อจัฉราภรณ์  ขนัทะบุตร เสนอราคา 2,700.- บาท อาชีพโดยตรง ลว. 31 ม.ีค. 2565


