
วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

1 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,605         1,605          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 1,605         อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0140/63
รถส่วนกลาง 4 ประตู ย่ีห้อมิต งบประมาณ
ซูบิชิ หมายเลขทะเบียน
 ขษ 3747

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,544         2,544          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 2,544         อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0147/63
รถส่วนกลาง 4 ประตู ย่ีห้ออีซูซุ งบประมาณ
หมายเลขทะเบียน ขค 4186

3 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ 428           428            เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 428           อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0148/63
ส่วนกลาง 4 ประตู ย่ีห้ออีซูซุ งบประมาณ
หมายเลขทะเบียน กบ 2533

4 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ 1,200         1,200          เฉพาะเจาะจง ร้านกิจการแอร์ฝาง 1,200         ร้านกิจการแอร์ฝาง อยู่ในวงเงิน CNTR-0149/63
ส่วนกลาง 4 ประตู ย่ีห้ออีซูซุ งบประมาณ
หมายเลขทะเบียน กบ 2533

5 ซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวด และน้ าด่ืม 875           875            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง 875           น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง อยู่ในวงเงิน CNTR-0127/63
ชนิดถัง ประจ าเดือนมีนาคม 
2563

6 ซ้ือแบตเตอร่ี พร้อมเปล่ียน 2,440.00     2,440.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกิจการแอร์ฝาง 2,440.00     ร้านกิจการแอร์ฝาง อยู่ในวงเงิน CNTR-0150/63
ส าหรับรถส่วนกลาง 4 ประตู งบประมาณ
ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน
 กบ 2533

7 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการป้อง 600           600            เฉพาะเจาะจง ศุภวัฒน์พาณิชย์ 600           ศุภวัฒน์พาณิชย์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0120/63
กันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน งบประมาณ
และไฟป่า ขนาด 1 x 4 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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8 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เป็นปืนพ่นยา 2,321.90     2,321.90      เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรเกษตรแม่ข่า 2,321.90     ร้านมิตรเกษตรแม่ข่า อยู่ในวงเงิน CNTR-0121/63
ใช้ส าหรับพ่นน้ าใช้ดับไฟป่าฯ งบประมาณ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขฯ 
จ านวน 2 อัน

9 จ้างท าป้ายโครงการป้องกันและ 450           450            เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียโฆษณา 450           ร้านไอเดียโฆษณา อยู่ในวงเงิน CNTR-0129/63
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค งบประมาณ
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
จ านวน 1 ป้าย

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 1,325         1,325          เฉพาะเจาะจง แออุปกรณ์ตัดเย็บ 1,325         แออุปกรณ์ตัดเย็บ อยู่ในวงเงิน CNTR-0130/63
ป้องกันและควบคุมการแพร่ งบประมาณ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า จ านวน 5 รายการ

11 จัดซ้ือวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ท า 4,500         4,500          เฉพาะเจาะจง ร้านทีพีเอ็นซัพพลาย 4,500         ร้านทีพีเอ็นซัพพลาย อยู่ในวงเงิน CNTR-0142/63
ความสะอาดและฆ่าเช้ือโรค งบประมาณ
จ านวน 1 รายการ

12 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,033.00     2,033.00      เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 2,033.00     อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0139/63
รถบรรทุกขยะอเนกประสงค์ งบประมาณ
ย่ีห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 
829596

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ 100,000     100,000      เฉพาะเจาะจง บริษัท จงธนาปิโตรเลียม จ ากัด 100,000      บริษัท จงธนาปิโตรเลียม จ ากัด อยู่ในวงเงิน CNTR-0152/63
ล่ืน ส าหรับรถยนต์บรรทุกขยะ งบประมาณ
อเนกประสงค์ จ านวน 2 คัน
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14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการ 920           920            เฉพาะเจาะจง ร้านมุนิกานนท์ มาร์ท 920           ร้านมุนิกานนท์ มาร์ท อยู่ในวงเงิน CNTR-0128/63
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ
จ านวน 17 รายการ

15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาด 470,000     470,000      เฉพาะเจาะจง หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน 470,000      หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน อยู่ในวงเงิน CNTR-0122/63
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ งบประมาณ
หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยห้อม

16 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร 449,000     449,000      เฉพาะเจาะจง หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน 449,000      หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน อยู่ในวงเงิน CNTR-0123/63
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ งบประมาณ
หมู่ท่ี 14 บ้านแม่งอนสันติสุข

17 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร 396,000     396,000      เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จ ากัด 396,000      บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จ ากัด อยู่ในวงเงิน CNTR-0124/63
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ งบประมาณ
หมู่ท่ี 4 บ้านแม่งอนข้ีเหล็ก

18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาด 447,000     447,000      เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จ ากัด 447,000      บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จ ากัด อยู่ในวงเงิน CNTR-0125/63
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ งบประมาณ
หมู่ท่ี 13 บ้านใหม่หลวง

19 ซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซม 9,790         9,790          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเสถียร 9,790         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเสถียร อยู่ในวงเงิน CNTR-0126/63
อ่างเก็บน้ า (ไชยปราการ) (ไชยปราการ) งบประมาณ
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20 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย 363,000     363,000      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัฐพงษ์ 363,000      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัฐพงษ์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0131/63
น้ า พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ท่ี 14 การช่าง การช่าง งบประมาณ
บ้านแม่งอนสันติสุข

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  41,660       41,660        เฉพาะเจาะจง ป.นานาภัณฑ์ 41,660       ป.นานาภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0132/63
16 รายการ งบประมาณ

22 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน 22,501.03  22,501.03  เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 22,501.03  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในวงเงิน CNTR-0133/63
เตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  งบประมาณ
487-54-0025

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน   19,635       19,635        เฉพาะเจาะจง ร้านฝางธุรกิจ 19,635       ร้านฝางธุรกิจ อยู่ในวงเงิน CNTR-0134/63
จ านวน 22 รายการ งบประมาณ

24 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย 355,000     355,000      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชัย 355,000      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชัย อยู่ในวงเงิน CNTR-0135/63
น้ า พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ท่ี 9 คอนกรีต คอนกรีต งบประมาณ
บ้านสันมะกอกหวาน

25 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย 260,000     260,000      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชัย 260,000      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชัย อยู่ในวงเงิน CNTR-0136/63
น้ า พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ท่ี 3 คอนกรีต คอนกรีต งบประมาณ
 บ้านห้วยลึก
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26 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 473,000     473,000      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชัย 473,000      ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเรืองชัย อยู่ในวงเงิน CNTR-0137/63
หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยห้อม คอนกรีต คอนกรีต งบประมาณ

27 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  15,360.92   15,360.92    เฉพาะเจาะจง บริษัท เค ซี ซี พี 2011 กรุ๊ป 15,360.92   บริษัท เค ซี ซี พี 2011 กรุ๊ป อยู่ในวงเงิน CNTR-0143/63
จ านวน  3  รายการ จ ากัด จ ากัด งบประมาณ

28 ซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์  ยาและ 23,805       23,805        เฉพาะเจาะจง ร้านยาเภสัชนุชรินทร์ 23,805       ร้านยาเภสัชนุชรินทร์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0144/63
เวชภัณฑ์  ตามโครงการจัด งบประมาณ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบลแม่งอน จ านวน15รายการ

29 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า 6,761         6,761          เฉพาะเจาะจง  อู่พลห้วยโจ้ 6,761          อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0145/63
ขุดหลัง  ทะเบียน  ตค 3345  งบประมาณ
หมายเลขครุภัณฑ์ 
 019-56-0001

30 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  32,380       32,380        เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญการไฟฟ้า 32,380       ร้าน ต.เจริญการไฟฟ้า อยู่ในวงเงิน CNTR-0146/63
จ านวน  7  รายการ งบประมาณ

31 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 8,800         8,800          เฉพาะเจาะจง ร้านยาเภสัชนุชรินทร์ 8,800         ร้านยาเภสัชนุชรินทร์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0147/63
แพทย์  (เจลแอลกอฮอล์ 70%) งบประมาณ
 จ านวน  40  ขวด

32 จ้างจ้างเหมาบริการ  54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง นางสาวดาราณี แก้วบุณย์ฤทธ์ิ 54,000       นางสาวดาราณี แก้วบุณย์ฤทธ์ิ อยู่ในวงเงิน CNTR-0151/63
ช่วยงานธุรการ  กองคลัง งบประมาณ



วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

33 ซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าหน้ากากอนามัย  54,894       54,894        เฉพาะเจาะจง แอ อุปกรณ์ตัดเย็บ 54,894       แอ อุปกรณ์ตัดเย็บ อยู่ในวงเงิน CNTR-0153/63
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัส งบประมาณ
โคโรนา  (KOVID-19)  ตาม
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้อง
กันไวรัสโคโรนา  (COVID-19)

34 ซ้ือวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด 58,687       58,687        เฉพาะเจาะจง ศิวะเทพเอ็นจิเนียร่ิง 58,687       ศิวะเทพเอ็นจิเนียร่ิง อยู่ในวงเงิน CNTR-0154/63
วัคซีน  ตามโครงการสัตว์ปลอด งบประมาณ
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

35 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา จอมนันตา 54,000       นายกฤษฎา จอมนันตา อยู่ในวงเงิน CNTR-0155/63
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ งบประมาณ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประ 
จ าต.แม่งอนระยะเวลา 6 เดือน

36 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา จอมนันตา 54,000       นายกฤษฎา จอมนันตา อยู่ในวงเงิน CNTR-0156/63
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ งบประมาณ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประ 
จ าต.แม่งอนระยะเวลา 6 เดือน

37 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง นายชัยศีล จันทร์ดี 54,000       นายชัยศีล จันทร์ดี อยู่ในวงเงิน CNTR-0157/63
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ งบประมาณ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประ 
จ าต.แม่งอนระยะเวลา 6 เดือน

38 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง  นายสมาน แก้วหน้อย 54,000        นายสมาน แก้วหน้อย อยู่ในวงเงิน CNTR-0158/63
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ งบประมาณ
จัดระบบฯระยะเวลา 6 เดือน



วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

39 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง นายทองทศ ตุ่นตาโมง 54,000       นายทองทศ ตุ่นตาโมง อยู่ในวงเงิน CNTR-0159/63
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประ งบประมาณ
จ าต.แม่งอนระยะเวลา 6 เดือน

40 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง  นายประสงค์ ซาวจ้อย 54,000        นายประสงค์ ซาวจ้อย อยู่ในวงเงิน CNTR-0160/63
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประ งบประมาณ
จ าต.แม่งอนระยะเวลา 6 เดือน

41 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน 54,000       54,000        เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ อินตา 54,000.00   นายวิโรจน์ อินตา อยู่ในวงเงิน CNTR-0161/63
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการ งบประมาณ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประ 
จ าต.แม่งอนระยะเวลา 6 เดือน

42 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน 24,000       24,000        เฉพาะเจาะจง นางสาวชนนิกานต์ สวัสดี 24,000       นางสาวชนนิกานต์ สวัสดี อยู่ในวงเงิน CNTR-0162/63
ช่วยงานด้านธุรการ  ส านักงาน งบประมาณ
ปลัด  จ านวน  1  อัตรา  
จ านวน  3 เดือน

43 จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงาน 24,000       24,000        เฉพาะเจาะจง  นายณัฐวุฒิ ค ามูล 24,000        นายณัฐวุฒิ ค ามูล อยู่ในวงเงิน CNTR-0163/63
เกษตร  ส านักงานปลัด งบประมาณ
จ านวน 1 อัตราจ านวน 3 เดือน

44 จ้างเหมาบริการปฏิบัติ  ผู้ช่วย เฉพาะเจาะจง อยู่ในวงเงิน CNTR-0164/63
งานด้านธุรการและงานป้องกันฯ  งบประมาณ
ส านักงานปลัด  (งานป้องกันฯ)  
จ านวน  3  เดือน



วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

45 ค่าอาหารเสริม (นม) 14,670.32   14,670.32    เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 14,670.32   บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0165/63
งบประมาณ


