
วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

1 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,424         3,424          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 3,424          อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0020/63
งบประมาณ

2 ซ้ือน้ าด่ืม 835           835            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง 835            น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง อยู่ในวงเงิน CNTR-0021/63
งบประมาณ

3 จัดซ้ือแบตเตอร่ี พร้อมเปล่ียน 2,400         2,400          เฉพาะเจาะจง ร้านกิจการแอร์ฝาง 2,400          ร้านกิจการแอร์ฝาง อยู่ในวงเงิน CNTR-0024/63
รถส่วนกลางย่ีห้อ เชฟโรเลต งบประมาณ

หมายเลขทะเบียน ผท 8951
4 จ้างท าตรายางแบบหมึก 250           250            เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียโฆษณา 250            ร้านไอเดียโฆษณา อยู่ในวงเงิน CNTR-0035/63

ในตัว จ านวน 2 รายการ งบประมาณ

5 จ้างบริการบ ารุงรักษาและ 3,079         3,079          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 3,079          อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0023/63
ซ่อมแซมพาหนะ เป็นรถยนต์ งบประมาณ

พยาบาลฉุกเฉิน ย่ีห้อมิตซูบิชิ
 ทะเบียน ขห7726

6 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อม 3,013.00     3,013.00      เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 3,013.00      อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0036/63
แซมรถตักหน้าขุดหลัง งบประมาณ

ทะเบียน คต3345
7 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อม 2,155         2,155          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 2,155          อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0033/63

แซมพาหนะ เป็นรถบรรทุกขยะ งบประมาณ

อเนกประสงค์ ย่ีห้ออีซูซุ 
ทะเบียน 829596

8 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,284         1,284          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 1,284          อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0034/63
พาหนะ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ งบประมาณ

อเนกประสงค์ ย่ีห้อนิสสัน 
ทะเบียน 826213

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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9 จา้งเหมาท าการจัดเตรยีม 4,000         4,000          เฉพาะเจาะจง นายบุญรอด  ศรีใจ 4,000          นายบุญรอด  ศรีใจ อยู่ในวงเงิน CNTR-0029/63
สนามส าหรับการแข่งขันกีฬา งบประมาณ

กรีฑา
10 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,800         1,800          เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียโฆษณา 1,800          ร้านไอเดียโฆษณา อยู่ในวงเงิน CNTR-0030/63

งบประมาณ

11 จ้างเหมาออกแบบสอบถาม 22,000       22,000        เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 22,000        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0022/63 
ส ารวจ  ประเมิน และประมวล งบประมาณ

ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน

12 ซ้ืออาหารเสริม (นม)  1,423,203.24  1,423,203.24  เฉพาะเจาะจง  บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 1,423,203.24   บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด อยู่ในวงเงิน CNTR-0025/63 
งบประมาณ

13 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 28,273 28,273 เฉพาะเจาะจง อู่พล ห้วยโจ้ 28,273 อู่พล ห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0026/63 
เป็นรถยนต์บรรทุกขยะอเนก งบประมาณ

ประสงค์ ย่ีห้อนิสสัน ทะเบียน 
82-6213

14 จ้างก่อสร้างถนน คสล. แบบไม่ 178,000 178,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัฐพงษ์การช่าง 178,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัฐพงษ์การช่าง อยู่ในวงเงิน CNTR-0028/63 
มีไหล่ทาง หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยลึก งบประมาณ

15 จ้างเหมาท าการจัดเตรียมสนาม 6,000         6,000          เฉพาะเจาะจง นายประยูร ปราณีรักษ์ 6,000          นายประยูร ปราณีรักษ์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0031/63 
ส าหรับการแข่งขันกีฬากรีฑา งบประมาณ

16 ซ้ือถ้วยรางวัล ส าหรับการแข่ง 10,275       10,275        เฉพาะเจาะจง  ร้านหนองยาวสปอร์ต 10,275         ร้านหนองยาวสปอร์ต อยู่ในวงเงิน CNTR-0032/63 
ขันกีฬา เด็กและเยาวชน ต าบล งบประมาณ

แม่งอนต้านภัยยาเสพติด 21 ใบ


