
ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง
1 จ้างเหมาบริการต่อายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเกบ็ข้อมลูเว๊ปไซต์ 4,000 บาท เฉพาะเจาะจง เชียงราย เอน็เทอร์ซอฟต์ เชียงราย เอน็เทอร์ซอฟต์ เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

จ้าง 4,000   บาท 4,000   บาท
2 จ้างเหมาบริการบคุคล ปฏบิติังานภายใน  อบต.แมเ่ย็น 57,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายจอน    ค่ามี นายจอน    ค่ามี เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

 ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2562 - 31  มนีาคม  2563 จ้าง 57,000   บาท 57,000   บาท
3 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน ของ อบต.แมเ่ย็น 24,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั บญุยะการพมิพ ์จ่ากดับริษทั บญุยะการพมิพ ์จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

 ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2561 - 31  มนีาคม  2563 จ้าง 24,000   บาท 24,000   บาท
4 จ้างเหมาบริการบคุคล ปฏบิติังานประจ่าศูนย์ปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 45,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายสิงหค่์า   มาทา นายสิงหค่์า   มาทา เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

 ต้ังแต่  1  ตุลาคม   .2562 - 31  มนีาคม  2563 จ้าง 45,000   บาท 45,000   บาท
5 จ้างเหมาบริการบคุคล ปฏบิติังานภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่าบลแมเ่ย็น 57,000 บาท เฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน ์  กติิมา นายพพิฒัน ์  กติิมา เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

 (เทยีบเทา่เครีบงภารโรงศูนย์ ฯ ) ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2562 - 31  มนีาคม  2563 จ้าง 57,000   บาท 57,000   บาท
6 จ้างเหมาบริการบคุคล ปฏบิติังานภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่าบลแมเ่ย็น 57,000 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวจาจุรัตน ์  สารค่า นางสาวจาจุรัตน ์  สารค่า เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

 (เทยีบเทา่กบัต่าแหนง่ ผดด. หอ้งอนบุาล 3 ขวบ )  ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2562 - 31  มนีาคม  2563 จ้าง 57,000   บาท 57,000   บาท
7 จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อปฏบิติังานด้านขับรถขุดตีนตะขาบ 57,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย   ใจบาล นายสิทธิชัย   ใจบาล เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

 ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2562 - 31  มนีาคม  2563 จ้าง 57,000   บาท 57,000   บาท
8 จ้างเหมาจัดท่าพวงมาลาเพื่อใช้ในพธิีบ่าเพญ็กศุลและพฑีินอ้มร่าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต 1,000  บาท เฉพาะเจาะจง พศิเสนห่์ พศิเสนห่์ เสนอราคาต่่าสุด 11  ต.ค.2562

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเษศรมหาภมูพิลอดุยเดชมหาราชบพติร จ้าง 1,000  บาท 1,000  บาท
9 จ้างเหมาท่าปา้ยไวนลิ เพื่อใช้ตามโครงการแส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น ( งานสลักภตั) 300  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ เสนอราคาต่่าสุด 11  ต.ค.2562

ประจ่าปงีบประมาณ  2563   ในวันที่   17  ตุลาคม   2562 จ้าง 300  บาท 300    บาท
10 จ้างเหมาท่าอาหารกลางและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการแส่งเสริมประเพณีทอ้งถิ่น 16,400  บาท เฉพาะเจาะจง นายบญุยืน   บวัทะนะ นายบญุยืน   บวัทะนะ เสนอราคาต่่าสุด 15  ต.ค.2562

  ( งานสลากภตั)  ในวันที่  17   ตุลาคม   2562 จ้าง 16,400   บาท 16,400   บาท

11 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้ในกจิการ ของ  อบต.แมเ่ย็น 7,875  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ ร้านประดิษฐ์การพมิพ์ เสนอราคาต่่าสุด 15  ต.ค.2562

จ้าง 7,875  บาท 7,875  บาท

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

ประจ่าเดือน    ตุลาคม   2562
องค์การบริหารส่วนต่าบลแมเ่ย็น   อ่าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ผลการจัดซ้ือ - จัดจ้าง ประจ่าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563



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

12 จ้างเหมาท่าอาหาร,อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ส่าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมยัวิสามญัที่  2  3,300  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสม   ทะวิยา นางสาวสม   ทะวิยา เสนอราคาต่่าสุด 15  ต.ค.2562

 คร้ังที่  1  ประจ่าป ี พ.ศ.2562   ในวันที่   18  ตุลาคม  2562 จ้าง 3,300  บาท 3,300  บาท

13 จ้างเหมาจัดท่าพวงมาลา เพื่อใช้ในพธิีบ่าเพญ็กศุลและพฑีินอ้มร่าลึก เนื่องใน 1,000  บาท เฉพาะเจาะจง พศิเสนห่์ พศิเสนห่์ เสนอราคาต่่าสุด 21  ต.ค.2562

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกา้เจ้าอยู่หวั ในวันที่  23 ตุลาคม 2562 จ้าง 1,000  บาท 1,000  บาท

14 จัดซ้ือวารสาร (หนงัสือพมิพ ์) เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 7,320  บาท เฉพาะเจาะจง ธนสาร ธนสาร เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

ต้ังแต่วันที่   1   ตุลาคม  2562 - 30   กนัยายน  2563 ซ้ือ 7,320  บาท 7,320  บาท

15 จัดซ้ือวัสดุส่านกังานน้่าด่ืม  เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 12,000  บาท เฉพาะเจาะจง น้่าด่ืมอาร์โอชุมชนต่าบลแมเ่ย็นน้่าด่ืมอาร์โอชุมชนต่าบลแมเ่ย็น เสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

ต้ังแต่วันที่   1   ตุลาคม  2562 - 30   กนัยายน  2563 ซ้ือ 12,000  บาท 12,000  บาท

16 จัดซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่าหรับรถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,เคร่ืองตัดหญ้า 100,000   บาท เฉพาะเจาะจงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนูทรัพย์ปแูกงจ่ากดัสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนูทรัพย์ปแูกงจ่ากดัเสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

เคร่ืองพน่หมอกควัน,เคร่ืองก่าเนดิไฟฟา้  ต้ังแต่ 1  ตุลาคม  2562 - 31 มนีาคม  2563 ซ้ือ 100,000   บาท 100,000   บาท

17 จัดซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส่าหรับเคร่ืองจักรกลหนกั  ( รถขุดตีนตะขาบ) 70,000   บาท เฉพาะเจาะจงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนูทรัพย์ปแูกงจ่ากดัสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนูทรัพย์ปแูกงจ่ากดัเสนอราคาต่่าสุด 1  ต.ค.2562

 ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2562 - 30   กนัยายน  2563 ซ้ือ 70,000   บาท 70,000   บาท

18 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อปรับสภาพสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใหแ้กผู้่พกิารต่าบลแมเ่ย็น 60,000   บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั พลอยชมพ ูจ่ากดั บริษทั พลอยชมพ ูจ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด 25  ต.ค.2562

จ่านวน   3  หลัง ซ้ือ 60,000   บาท 60,000   บาท

19 จัดซ้ือวัสดุฟา้และวิทยุ    จ่านวน   2  รายการ 6,380   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ่ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ่ากดัเสนอราคาต่่าสุด 29  ต.ค.2562

ซ้ือ 6,380   บาท 6,380   บาท

20 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ส์ ส่าหรับโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กต่าบลแมเ่ย็น 41,592.18  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมเชียงราย จ่ากดั สหกรณ์โคมเชียงราย จ่ากดั เสนอราคาต่่าสุด 31  ต.ค.2562

ต้ังแต่  1 -30   พฤศจิกายน   2562 ซ้ือ 41,592.18  บาท 41,592.18  บาท

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง



รวมจัดซ้ือ ประจ่าเดือน ตุลาคม 2562        297,292.18     บาท

รวมจัดจ้าง ประจ่าเดือน ตุลาคม 2562       330,875.00     บาท

                     รวมเปน็จ่านวนเงินทั้งส้ิน    628,167.18     บาท

        (ลงชื่อ)                                                         ผู้รายงาน 

                          (นายเกยีรติศักด์ิ     รัตนช์ัยศิลป์)

                                     เจ้าพนกังานพสัดุ นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลแมเ่ย็น

 (นางจันทร์ฉาย    วงศ์แกน่จันทร์)

 (ลงชื่อ)                                ผู้รับรอง   (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจสอบ

       ( นางเสาวนยี์    เปง็สา )

        ผู้อ่านวยการกองคลัง  


