
ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง
1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ  เพื่อใช้ตามโครงการจัดเวทปีระชาคม เพื่อร่วมพฒันา 600  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  เสนอราคาต่ าสุด 3  ก.พ.2563

และแกไ้ขปญัหาของชุมชน ปงีบประมาณ  2563 จ้าง 600   บาท 600   บาท
2 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ  เพื่อใช้ตามโครงการ บริหารจัดการขยะอย่างเปน็ระบบ 960  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  เสนอราคาต่ าสุด 4  ก.พ.2563

และได้มาตรฐาน ปงีบประมาณ  2563 จ้าง 960   บาท 960   บาท
3 จ้างเหมาจัดหารถบรรทกุพร้อมคนขับ เพื่อขนย้ายดิน ซ่อมแซมถนนทางการเกษตร 7,200     บาท เฉพาะเจาะจง นายปวงค า    เหมยต่อม นายปวงค า    เหมยต่อม เสนอราคาต่ าสุด 7  ก.พ.2563

สายทุ่งโล๊ะ   หมู่   8   บา้นดงน  าล้อม จ้าง 7,200     บาท 7,200     บาท
4 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพหานะและขนส่ง  รถยนต์ส่วนกลาง 4,400  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสองพี่นอ้งแมใ่จ ร้านสองพี่นอ้งแมใ่จ เสนอราคาต่ าสุด 13  ก.พ.2563

ทะเบยีน   กฉ.1409   เชียงราย จ้าง 4,400  บาท 4,400  บาท
5 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพหานะและขนส่ง  รถบรรทกุน  าอเนกประสงค์ 6,900 บาท เฉพาะเจาะจง ต.ยนตการ ต.ยนตการ เสนอราคาต่ าสุด 13  ก.พ.2563

ทะเบยีน  บษ.9234   เชียงราย จ้าง 6,900  บาท 6,900  บาท
6 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองคอมพวิเตอร์   มย.416-53-0013 1,190 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด 18  ก.พ.2563

จ้าง 1,190   บาท 1,190   บาท
7 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ  เพื่อประชาสัมพนัธ์การจัดเกบ็ภาษ ีปงีบประมาณ  2563 1,800  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  เสนอราคาต่ าสุด 21  ก.พ.2563

จ้าง 1,800   บาท 1,800   บาท
8 จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟ ตามโครงการปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่ปา่และการจัดท าแนว 4,900 บาท เฉพาะเจาะจง นางเสาร์แกว้   เชื อเมอืงพานนางเสาร์แกว้   เชื อเมอืงพาน เสนอราคาต่ าสุด 28  ก.พ.2563

กนัไฟปา่ ประจ าปงีบประมาณ  2563    หมู่   3 จ้าง 4,900   บาท 4,900   บาท
9 จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟ ตามโครงการปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่ปา่และการจัดท าแนว 4,900   บาท เฉพาะเจาะจง นายสม    ปอ้ซ้อน นายสม    ปอ้ซ้อน เสนอราคาต่ าสุด 28  ก.พ.2563

กนัไฟปา่ ประจ าปงีบประมาณ  2563    หมู่   11 จ้าง 4,900   บาท 4,900   บาท
10 จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟ ตามโครงการปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่ปา่และการจัดท าแนว 4,900 บาท เฉพาะเจาะจง นายหว่ง    กติิมา นายหว่ง    กติิมา เสนอราคาต่ าสุด 28  ก.พ.2563

กนัไฟปา่ ประจ าปงีบประมาณ  2563    หมู่   8 จ้าง 4,900   บาท 4,900   บาท

11 จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟ ตามโครงการปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่ปา่และการจัดท าแนว 4,900   บาท เฉพาะเจาะจง นายบญุตัน   จินดา นายบญุตัน   จินดา เสนอราคาต่ าสุด 28  ก.พ.2563

กนัไฟปา่ ประจ าปงีบประมาณ  2563    หมู่   2 จ้าง 4,900   บาท 4,900   บาท

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

ประจ าเดือน    กมุภาพนัธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น   อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ผลการจัดซื อ - จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563



ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง

12 จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟ ตามโครงการปอ้งกนัการบกุรุกพื นที่ปา่และการจัดท าแนว 4,900   บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  กนัทาจิตร นายสมชาย  กนัทาจิตร เสนอราคาต่ าสุด 28  ก.พ.2563

กนัไฟปา่ ประจ าปงีบประมาณ  2563    หมู่   10 จ้าง 4,900   บาท 4,900   บาท

13 จัดซื อวัสดุ  เพื่อใช้ตามโครงการจัดเวทปีระชาคม เพื่อร่วมพฒันาและแกไ้ขปญัหา 1,609  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  เสนอราคาต่ าสุด 3  ก.พ.2563

ของชุมชน ปงีบประมาณ  2563 จ้าง 1,609  บาท 1,609  บาท

14 จัดซื ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ส์ ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมเ่ย็น 2,026.64  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมเชียงราย จ ากดั สหกรณ์โคมเชียงราย จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 3  ก.พ.2563

(เพิ่มเติม)   ตั งแต่  2  - 31   มนีาคม   2563 ซื อ 2,026.64  บาท 2,026.64  บาท

15 จัดซื อวัสดุส านกังาน    จ านวน  18    รายการ 30,416  บาท เฉพาะเจาะจง จี จี ซัพลลาย จี จี ซัพลลาย เสนอราคาต่ าสุด 20  ก.พ.2563

ซื อ 30,416  บาท 30,416  บาท

16 จัดซื อวัสดุงานบา้น งานครัว    จ านวน  9    รายการ 15,661  บาท เฉพาะเจาะจง จี จี ซัพลลาย จี จี ซัพลลาย เสนอราคาต่ าสุด 20  ก.พ.2563

ซื อ 15,661  บาท 15,661  บาท

17 จัดซื อวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขมลพษิจากหมอกควัน 30,600  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทริปเปลิ เอ แอนด์เซฟตี ร้านทริปเปลิ เอ แอนด์เซฟตี เสนอราคาต่ าสุด 21  ก.พ.2563

ปงีบประมาณ  2563 ซื อ 30,600  บาท 30,600  บาท

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปฝายน  าล้นหว้ยปแูกง  299,000  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุภร์ีเจริญทรัพย์ หจก.สุภร์ีเจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด 19  ก.พ.2563

หมู่ที่    8   บา้นดงน  าล้อม จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

วิธีซ้ือ - จำ้งโครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง



รวมจัดจ้าง ประจ าเดือน    กมุภาพนัธ์  2563               80,312.64    บาท

รวมจัดซื อ ประจ าเดือน     กมุภาพนัธ์  2563            343,550.00   บาท

                                   รวมเปน็จ านวนเงินทั งสิ น      432,862.64    บาท

        (ลงชื่อ)                                                         ผู้รายงาน 

                          (นายเกยีรติศักด์ิ     รัตนช์ัยศิลป์)

                                     เจ้าพนกังานพสัดุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น

 (นางจันทร์ฉาย    วงศ์แกน่จันทร์)

 (ลงชื่อ)                                ผู้รับรอง   (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจสอบ

       ( นางเสาวนยี์    เปง็สา )

        ผู้อ านวยการกองคลัง  


