
ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง
1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ  เพื่อใช้เกี่ยวกบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมเ่ย็น 3,700  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  เสนอราคาต่ าสุด 10  ม.ีค.2563

จ้าง 3,700  บาท 3,700  บาท
2 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  จ านวน  2  เคร่ือง 6,900  บาท เฉพาะเจาะจง คลังคอมพวิเตอร์ คลังคอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด 10  ม.ีค.2563

จ้าง 6,900  บาท 6,900  บาท
3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพหานะและขนส่ง  รถบรรทกุน  าอเนกประสงค์ 9,870 บาท เฉพาะเจาะจง ต.ยนตการ ต.ยนตการ เสนอราคาต่ าสุด 10  ม.ีค.2563

ทะเบยีน  บษ.9234   เชียงราย จ้าง 9,870 บาท 9,870 บาท
4 จ้างเหมาท าอาหาร,อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการให้ 6,600  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสม   ทะวิยา นางสาวสม   ทะวิยา เสนอราคาต่ าสุด 13  ม.ีค.2563

ความรู้ในการปอ้งกนัโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) จ้าง 6,600  บาท 6,600  บาท
5 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ  ตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกนั 360  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  เสนอราคาต่ าสุด 13  ม.ีค.2563

รคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) จ้าง 360   บาท 360   บาท
6 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์  ตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการ 4,320  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  ร้านประดิษฐ์การพมิพ ์  เสนอราคาต่ าสุด 23  ม.ีค.2563

ปอ้งกนัโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) จ้าง 4,320  บาท 4,320  บาท
7 จ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏบิติังานภายใน  อบต.แมเ่ย็น  ตั งแต่ 1  เมษายน 57,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายจอน    ค ามี นายจอน    ค ามี เสนอราคาต่ าสุด 31  ม.ีค.2563

ถึง   30   กนัยายน   2563 จ้าง 57,000  บาท 57,000  บาท
8 จ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏบิติังานประจ าศูนย์ปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  45,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายสิงหค์ า   มาทา นายสิงหค์ า   มาทา เสนอราคาต่ าสุด 31  ม.ีค.2563

ตั งแต่ 1  เมษายน ถึง   30   กนัยายน   2563 จ้าง 45,000  บาท 45,000  บาท
9 จ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏบิติังานภายในศูนย์พฒันาเด็กล็กแมเ่ย็น  57,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน ์   กติิมา นายพพิฒัน ์   กติิมา เสนอราคาต่ าสุด 31  ม.ีค.2563

ตั งแต่ 1  เมษายน ถึง   30   กนัยายน   2563 จ้าง 57,000  บาท 57,000  บาท
10 จ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏบิติังานภายในศูนย์พฒันาเด็กล็กแมเ่ย็น  57,000  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจาจุรัตน ์  วัฒนใจ นางสาวจาจุรัตน ์  วัฒนใจ เสนอราคาต่ าสุด 31  ม.ีค.2563

ตั งแต่ 1  เมษายน ถึง   30   กนัยายน   2563 จ้าง 57,000  บาท 57,000  บาท

11 จ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อปฏบิติังานด้านขับรถขุดตีนตะขาบ 57,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย    ใจบาล นายสิทธิชัย    ใจบาล เสนอราคาต่ าสุด 31  ม.ีค.2563

ตั งแต่ 1  เมษายน ถึง   30   กนัยายน   2563 จ้าง 57,000  บาท 57,000  บาท

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

ประจ าเดือน    มนีาคม 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 จัดซื ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ส์ ส าหรับโรงเรียนปแูกง ฯ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 112,959.90  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมเชียงราย จ ากดั สหกรณ์โคมเชียงราย จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 3  ม.ีค.2563

  ต าบลแมเ่ย็น   ตั งแต่  1  เมษายน   - 15    พฤษภาคม   2563 ซื อ 112,959.90  บาท 112,959.90  บาท

13 จัดซื อวัสดุอปุกรณ์การท าหนา้กากอนามยัจากผ้า    จ านวน   9  รายการ 1,735  บาท เฉพาะเจาะจง หา้งธานี หา้งธานี เสนอราคาต่ าสุด 13  ม.ีค.2563

ซื อ 1,735  บาท 1,735  บาท

14 จัดซื อวัสดุชุดท าเจลแอกอฮอล์ล้างมอื    จ านวน   15    ชุด 5,617.50  บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั เวิลด์เคมคีอลซัพพลาย จ ากดับริษทั เวิลด์เคมคีอลซัพพลาย จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 13  ม.ีค.2563

ซื อ 5,617.50  บาท 5,617.50  บาท

15 จัดซื อวัสดุขวดเปล่าหวัปั๊มและขวดเปล่าฝาปดิ ส าหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ล้างมอื 870  บาท เฉพาะเจาะจง สินค้าราคาถูก สินค้าราคาถูก เสนอราคาต่ าสุด 13  ม.ีค.2563

ซื อ 870   บาท 870   บาท

16 จัดซื อวัสดุอปุกรณ์การท าหนา้กากอนามยัจากผ้า   21, 357  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรทองมาร์เกต็ติ ง 2018หจก.แพรทองมาร์เกต็ติ ง 2018 เสนอราคาต่ าสุด 23  ม.ีค.2563

ซื อ 21, 357  บาท 21, 357  บาท 

17 จัดซื อวัสดุอปุกรณ์การท าหนา้กากอนามยัจากผ้า    2,795  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แพรทองมาร์เกต็ติ ง 2018หจก.แพรทองมาร์เกต็ติ ง 2018 เสนอราคาต่ าสุด 23  ม.ีค.2563

ซื อ 2,795  บาท 2,795  บาท

18 จัดซื อวัสดุเคร่ืองวัดอณุภมูแิบบอนิฟาเรด    จ านวน  3  เคร่ือง 10,200  บาท เฉพาะเจาะจง เวียงรัตนเ์ภสัช เวียงรัตนเ์ภสัช เสนอราคาต่ าสุด 23  ม.ีค.2563

ซื อ 10,200  บาท 10,200  บาท

19 จัดซื อวัสดุเจลอนามยัล้างชนดิไมใ่ช้น  า     จ านวน   60  ขวด 19,980  บาท เฉพาะเจาะจง จี จี ซัพพลาย จี จี ซัพพลาย เสนอราคาต่ าสุด 25  ม.ีค.2563

ซื อ 19,980  บาท 19,980  บาท

20 จัดซื อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ   จ านวน   2   รายการ 5,680   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 25  ม.ีค.2563

ซื อ 5,680   บาท 5,680   บาท

21 จัดซื อครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์เคร่ืองวัดอณุภมูแิบบอนิฟาเรด   40,700  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลล์เนส แคร์ จ ากดั บริษทั เวลล์เนส แคร์ จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 26  ม.ีค.2563

 จ านวน  11  เคร่ือง ซื อ 40,700  บาท 40,700  บาท
ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

วิธีซ้ือ - จำ้งโครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง



ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง

22 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์   จ านวน   2   รายการ 5,680   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 25  ม.ีค.2563

ซื อ 5,680   บาท 5,680   บาท

23 จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์,รถจักรยานยนต์,เคร่ืองตัดหญ้า 100,000   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทัก.รุ่งเรืองกา๊ซเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ากดับริษทัก.รุ่งเรืองกา๊ซเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 31  ม.ีค.2563

เคร่ืองพน่หมอกควันและเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้  ตั งแต่ 1 เม.ย. - 30  ก.ย. 2563 ซื อ 100,000   บาท 100,000   บาท

24 จัดซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้กบัเคร่ืองจักรกลหนกั ( รถขุดตีนตะขาบ) 50,000   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทัก.รุ่งเรืองกา๊ซเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ากดับริษทัก.รุ่งเรืองกา๊ซเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 31  ม.ีค.2563

 ตั งแต่ 1 เม.ย. - 30  ก.ย. 2563 ซื อ 50,000   บาท 50,000   บาท

25 โครงการจ้างออกแบบงานกอ่สร้างงานปรับปรุงระบบน  าประปาภเูขา ( บา้นอาข่า) 5,868  บาท เฉพาะเจาะจง นายปพทัรฎพิงษ ์ สายส าราญนายปพทัรฎพิงษ ์ สายส าราญ เสนอราคาต่ าสุด 19  ม.ีค.2563

หมู่ที่    8   บา้นดงน  าล้อม จ้าง 5,868  บาท 5,868  บาท

26 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิตามแนวไหล่ 299,000  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ท ีสโตน หจก.เค.ท ีสโตน เสนอราคาต่ าสุด 23  ม.ีค.2563

ถนนสาย    หมู่  11  ถึง  หมู่ที่    8   จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

27 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  หมู่ที่   1  บา้นปแูกง 299,000  บาท เฉพาะเจาะจง หจกณัฐทรัพย์ คอนสตรัคชั่น หจกณัฐทรัพย์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ าสุด 25  ม.ีค.2563

จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

รวมจัดจ้าง ประจ าเดือน    มนีาคม  2563               908,618.00    บาท

รวมจัดซื อ ประจ าเดือน     มนีาคม  2563            377,574.40   บาท

                         รวมเปน็จ านวนเงินทั งสิ น      1,286,192.40    บาท

        (ลงชื่อ)                                                         ผู้รายงาน 

                          (นายเกยีรติศักด์ิ     รัตนช์ัยศิลป์)

                                     เจ้าพนกังานพสัดุ

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น

 (นางจันทร์ฉาย    วงศ์แกน่จันทร์)

 (ลงชื่อ)                                ผู้รับรอง   (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจสอบ

       ( นางเสาวนยี์    เปง็สา )

        ผู้อ านวยการกองคลัง  


