
ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง
1 จ้างเหมาอออกแบกอ่สร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   หมู่  1 6,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายปพทิฐิพงษ ์สายส าราญ นายปพทิฐิพงษ ์สายส าราญ เสนอราคาต  าสุด 7  ม.ค.2563

จ้าง 6,000  บาท 6,000  บาท
2 จ้างเหมาท าอาหาร,อาหารว่างและเครื องดื ม  ตามโครงการจัดกจิกรรมงานวันเด็ก 27,000  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสม   ทะวิยา นางสาวสม   ทะวิยา เสนอราคาต  าสุด 9  ม.ค.2563

แหง่ชาติประจ าปงีบประมาณ   2563    ในวันที    11  มกราคม  2563 จ้าง 27,000  บาท 27,000  บาท
3 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องคอมพวิเตอร์  มย.416-52-0001 6,090  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต  าสุด 9  ม.ค.2563

จ้าง 6,090  บาท 6,090  บาท
4 จ้างเหมาท าอาหาร,อาหารว่างและเครื องดื ม  ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอบรม 2,200  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสม   ทะวิยา นางสาวสม   ทะวิยา เสนอราคาต  าสุด 17  ม.ค.2563

การท าขนมไทย ประจ าปงีบประมาณ   2563    ในวันที    21  มกราคม  2563 จ้าง 2,200  บาท 2,200  บาท
5 จ้างเหมาท าอาหาร,อาหารว่างและเครื องดื ม  ตามโครงการพฒันาศักยภาพสภาเด็ก 3,300  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสม   ทะวิยา นางสาวสม   ทะวิยา เสนอราคาต  าสุด 27  ม.ค.2563

และเยาวชนต าลแมเ่ย็น    ในวันที    1  กมุภาพนัธ์    2563 จ้าง 3,300  บาท 3,300  บาท
6 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทาง (รถบสั) ตามโครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏบิติั65,000  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพนิ  ราชคมน์ นางสาวอรพนิ  ราชคมน์ เสนอราคาต  าสุด 27  ม.ค.2563

งานของคณะบริหาร,สมาชิกสภา, ข้าราชการ, พนกังานจ้างและผู้น าชุมชนต าบลแมเ่ย็น จ้าง 65,000  บาท 65,000  บาท
7 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไมป่ระจ าทาง (รถตู้) ตามโครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏบิติั16,500  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวธันศร    ยามวงค์ นางสาวธันศร    ยามวงค์ เสนอราคาต  าสุด 27  ม.ค.2563

งานของคณะบริหาร,สมาชิกสภา, ข้าราชการ, พนกังานจ้างและผู้น าชุมชนต าบลแมเ่ย็น จ้าง 16,500  บาท 16,500  บาท
8 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ส าหรับปพูื้นอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมเ่ย็น 10,800   บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั พลอยชมพ ูจ ากดั บริษทั พลอยชมพ ูจ ากดั เสนอราคาต  าสุด 7  ม.ค.2563

ซ้ือ 10,800   บาท 10,800   บาท
9 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื อซ่อมแซมเวทกีารแสดง  ของ  อบต.แมเ่ย็น 4,720   บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั พลอยชมพ ูจ ากดั บริษทั พลอยชมพ ูจ ากดั เสนอราคาต  าสุด 7  ม.ค.2563

ซ้ือ 4,720   บาท 4,720   บาท
10 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ   จ านวน   2   รายการ 6,380   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดัเสนอราคาต  าสุด 20  ม.ค.2563

ซ้ือ 6,380   บาท 6,380   บาท

11 โคงการขุดลอกล าหว้ยเต๋ย ส าหรับกกัเกบ็น้ าดิบผลิตน้ าประปาหมู่บา้น  หมู่ที    3 296,000  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แมเ่ย็นโลหะกจิ หจก.แมเ่ย็นโลหะกจิ เสนอราคาต  าสุด 14  ม.ค.2563

จ้าง 296,000   บาท 296,000   บาท

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

ประจ าเดือน    มกราคม 2563
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

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น  หมู่ที   11  บา้นดงดอนเต้า 299,000  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ท ีสโตน หจก.เค.ท ีสโตน เสนอราคาต  าสุด 16  ม.ค.2563

จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าหมู่บา้น   หมู่ที   6 บา้นสันไมฮ้าม 299,000 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพงษค์อนสตรัคชั น หจก.ฐิติพงษค์อนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด 28  ม.ค.2563

จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที   10  บา้นองิดอย 299,000 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุภร์ีเจริญทรัพย์ หจก.สุภร์ีเจริญทรัพย์ เสนอราคาต  าสุด 28  ม.ค.2563

จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

รวมจัดจ้าง ประจ าเดือน    มกราคม  2563               1,319,090.00    บาท

รวมจัดซ้ือ ประจ าเดือน    มกราคม  2563                  21,900.00   บาท

                                   รวมเปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน    1,340,990.00    บาท

        (ลงชื อ)                                                         ผู้รายงาน 

                          (นายเกยีรติศักด์ิ     รัตนช์ัยศิลป์)

                                     เจ้าพนกังานพสัดุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น

 (นางจันทร์ฉาย    วงศ์แกน่จันทร์)

 (ลงชื อ)                                ผู้รับรอง   (ลงชื อ)                                     ผู้ตรวจสอบ

       ( นางเสาวนยี์    เปง็สา )

        ผู้อ านวยการกองคลัง  

วิธีซ้ือ - จำ้งโครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง


