
ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง
1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิ บอกสถานที่และปา้ยมาตรฐานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อเปน็การเตรียมความ1,405 บาท เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ   ใจอนิ นายประดิษฐ   ใจอนิ เสนอราคาต่ าสุด 3  ธ.ค.2562

พร้อมในการเข้ารับการตรววจประเมนิจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุรภาพการศึกษา  จ้าง 1,405   บาท 1,405   บาท
2 จ้างเหมาท าอาหาร,อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมเด็กและ 6,600  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสม   ทะวิยา นางสาวสม   ทะวิยา เสนอราคาต่ าสุด 23  ธ.ค.2562

เยาวชนการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ในวันที่   24  ตุลาคม  2562 จ้าง 6,600  บาท 6,600  บาท
3 จ้างเหมาท าปฏทินิ ป ี2563 เพื่อประชาสัมพนัธ์วิธีการช าระภาษปีระจ าปงีบประมาณ  2563 40,000  บาท เฉพาะเจาะจง ศิริวัฒนากราฟฟคิ ศิริวัฒนากราฟฟคิ เสนอราคาต่ าสุด 24  ธ.ค.2562

จ้าง 40,000  บาท 40,000  บาท
4 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพหานะและขนส่ง  รถกชูีพ- กู้ภยั 6,330     บาท เฉพาะเจาะจง นายโยธิน   ราชคม นายโยธิน   ราชคม เสนอราคาต่ าสุด 24  ธ.ค.2562

ทะเบยีน   คขฉ.1233   เชียงราย จ้าง 6,330     บาท 6,330     บาท
5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยสันลมจอย  หมู่ที่  2  บา้นสันกอง 299,000 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุภร์ีเจริญทรัพย์ หจก.สุภร์ีเจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด 3  ธ.ค.2562

จ้าง 299,000 บาท 299,000 บาท
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ต าบลแมเ่ย็น ( ถนนหนิคลุก สายการเกษตร) 299,500 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั พลอยชมพ ู1980จ ากดับริษทั พลอยชมพ ู1980จ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 3  ธ.ค.2562

หมู่ที่   9  บา้นสุขสันติ จ้าง 299,500 บาท 299,500 บาท
7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอย 1  หมู่ที่  7  บา้นสันต้นแหน 299,000 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเจเอม็คอนกรีตจ ากดับริษทั ดีเจเอม็คอนกรีตจ ากดั เสนอราคาต่ าสุด 26  ธ.ค.2562

จ้าง 299,000 บาท 299,000 บาท
8 โครงการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขยายไล่ทางพร้อมถมดิน ซอย 4 299,000 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เคทสีโตน หจก.เคทสีโตน เสนอราคาต่ าสุด 27  ธ.ค.2562

หมู่ที่   4  บา้นปา่สักเหนอื จ้าง 299,000 บาท 299,000 บาท
10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณทางเข้าอาคารศูนย์เด็กเล็ก 4,600 บาท เฉพาะเจาะจง บา้นบวัสายพนิ บา้นบวัสายพนิ เสนอราคาต่ าสุด 2  ธ.ค.2562

ซ้ือ 4,600   บาท 4,600   บาท
11 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ   จ านวน   3   รายการ 7,000   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 4  ธ.ค.2562

ซ้ือ 7,000   บาท 7,000   บาท

12 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบสูบน้ าดิบประปาหมู่บา้น  หมู่ที่  4 บา้นปา่สักเหนอื 2,042   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั อฐิเอกภณัฑ์ค้าวัสดุ จ ากดับริษทั อฐิเอกภณัฑ์ค้าวัสดุ จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 24  ธ.ค.2562

ซ้ือ 2,042   บาท 2,042   บาท

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

ประจ าเดือน    ธันวาคม   2562
องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น   อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ผลการจัดซ้ือ - จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563



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

13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณอาคารศูนย์เด็กเล็ก 4,500 บาท เฉพาะเจาะจง บา้นบวัสายพนิ บา้นบวัสายพนิ เสนอราคาต่ าสุด 26  ธ.ค.2562

ซ้ือ 4,500   บาท 4,500   บาท

รวมจัดซ้ือ ประจ าเดือน    ธันวาคม  2562               18,142.00    บาท

รวมจัดจ้าง ประจ าเดือน   ธันวาคม  2562           1, 250,835.00   บาท

                                   รวมเปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน    1,268,977.00    บาท

        (ลงชื่อ)                                                         ผู้รายงาน 

                          (นายเกยีรติศักด์ิ     รัตนช์ัยศิลป์)

                                     เจ้าพนกังานพสัดุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น

 (นางจันทร์ฉาย    วงศ์แกน่จันทร์)

 (ลงชื่อ)                                ผู้รับรอง   (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจสอบ

       ( นางเสาวนยี์    เปง็สา )

        ผู้อ านวยการกองคลัง  

วิธีซ้ือ - จำ้งโครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง


