
วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริการซักผ้าท่ีใช้ส า 2,380         2,380          เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ ทะสุใจ 2,380         นายประพันธ์ ทะสุใจ อยู่ในวงเงิน CNTR-0088/63
หรับตกแต่งสถานท่ี จ านวน งบประมาณ
14 ผืน

2 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อม 1,819         1,819          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 1,819         อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0068/63
แซมพาหนะ เป็นรถยนต์ส่วน งบประมาณ
กลางย่ีห้ออีซูซุ ทะเบียนกบ2533

3 จ้างบริการงานบ ารุงรักษาและ 1,688         1,688          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 1,688         อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0089/63
ซ่อมแซม ย่ีห้อเชฟโรเลต หมาย งบประมาณ
เลขทะเบียน ผท 8951

4 ซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด และน้ าด่ืม 900           900            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง 900           น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง อยู่ในวงเงิน CNTR-0069/63
ชนิดถัง งบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ซ่อม 290           290            เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกเคมีกิจ 290           ร้านไข่มุกเคมีกิจ อยู่ในวงเงิน CNTR-0074/63
แซม ซ่อมบ ารุงห้องสุขาฯ งบประมาณ

6 จ้างท าป้ายไวนิลตามโครงการ 750.00       750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียโฆษณา 750.00       ร้านไอเดียโฆษณา อยู่ในวงเงิน CNTR-0070/63
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประ งบประมาณ
จ าต าบลแม่งอน ขนาด 2.5x2
 เมตร จ านวน 1 ป้าย

7 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 963           963            เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 963           อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0072/63
รถขยะอเนกประสงค์ ย่ีห้ออีซูซุ งบประมาณ
หมายเลขทะเบียน 829596

8 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการโครง 450           450            เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียโฆษณา 450           ร้านไอเดียโฆษณา อยู่ในวงเงิน CNTR-0077/63
การพัฒนาทักษะการคิดน าสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กฯ งบประมาณ
ขนาด 1x3 เมตร จ านวน 1ป้าย

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 620           620            เฉพาะเจาะจง ร้านมุนิกานนท์ มาร์ท 620           ร้านมุนิกานนท์ มาร์ท อยู่ในวงเงิน CNTR-0084/63
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี งบประมาณ
2563 จ านวน 7 รายการ

10 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 573,000     539,000      ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฒิลาค้าวัสดุ 370,000      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฒิลาค้าวัสดุ อยู่ในวงเงิน CNTR-0067/63 
บ้านแม่งอนกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง ก่อสร้าง งบประมาณ

(e-bidding)
11 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานท่ี 30,000       30,000        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ปินตา 30,000       นายมนตรี ปินตา อยู่ในวงเงิน CNTR-0071/63 

ส าหรับโครงการจัดนิทรรศการ งบประมาณ
ของดีต าบลแม่งอน

12 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 11,500       11,500        เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส 11,500       ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส อยู่ในวงเงิน CNTR-0073/63 
ขนาด A4 จ านวน 100 รีม งบประมาณ

13 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพารา 452,000     452,000      เฉพาะเจาะจง หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน 452,000      หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน อยู่ในวงเงิน CNTR-0075/63 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี 8 งบประมาณ
 บ้านหนองขวาง

14 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารา 437,500     437,500      เฉพาะเจาะจง หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน 437,500      หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน อยู่ในวงเงิน CNTR-0076/63 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี 2 งบประมาณ
 บ้านแม่งอนกลาง

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน 6,400         6,400          เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนนักเรียน 6,400         ร้านเพ่ือนนักเรียน อยู่ในวงเงิน CNTR-0079/63 
โครงการพัฒนาทักษะการคิดน า งบประมาณ
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
จ านวน 3 รายการ

16 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 29,980       29,980        เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส 29,980       ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส อยู่ในวงเงิน CNTR-0080/63 
2 เคร่ือง (งานบริหารฯการศึกษา)  งบประมาณ

17 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  11,639.36   11,639.36    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 11,639.46   บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในวงเงิน CNTR-0081/63 
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ครุภัณฑ์เป็นเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ 
Ricoh รุ่น Aficio SP C430DN งบประมาณ

18 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารา 435,000     435,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง 435,000      หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง อยู่ในวงเงิน CNTR-0082/63 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี 6 งบประมาณ
บ้านปางควาย

19 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพารา 102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง 102,000      หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง อยู่ในวงเงิน CNTR-0083/63 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี งบประมาณ
13 บ้านใหม่หลวง

20 ซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรอเนกประสงค์ 3,495         3,495          เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส 3,495         ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส อยู่ในวงเงิน CNTR-0085/63 
จ านวน 5 เคร่ือง งบประมาณ

21 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 9,990         9,990          เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส 9,990         ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส อยู่ในวงเงิน CNTR-0086/63 
สี ชนิด Network แบบท่ี 1 งบประมาณ
จ านวน 1 เคร่ือง

22 ซ้ือเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด 5,500         5,500          เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส 5,500         ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส อยู่ในวงเงิน CNTR-0087/63 
(CCTV) จ านวน 1 ตัว งบประมาณ


