
วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

1 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ 2,360         2,360          เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์ สวัสด์ิค า 2,360         นายสาโรจน์ สวัสด์ิค า อยู่ในวงเงิน CNTR-0106/63
จักรยานยนต์ส่วนกลาง ย่ีห้อ งบประมาณ
ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน คธฉ 65

2 ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับ 1,540         1,540          เฉพาะเจาะจง ร้านสันทรายแอร์ 51 1,540         ร้านสันทรายแอร์ 51 อยู่ในวงเงิน CNTR-0119/63
อากาศ จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

3 ซ้ือน้ าด่ืมแบบขวดและแบบถัง 795           795            เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง 795           น้ าด่ืม กทบ.บ้านหนองขวาง อยู่ในวงเงิน CNTR-0098/63
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งบประมาณ

4 ซ้ือวัสดุผงหมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร 2,247         2,247          เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,247         บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในวงเงิน CNTR-0114/63
จ านวน 1 ตลับ งบประมาณ

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,591         1,591          เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส 1,591         ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส อยู่ในวงเงิน CNTR-0107/63
จ านวน 2 รายการ งบประมาณ

6 จ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรมชุด 450.00       450.00        เฉพาะเจาะจง ศุภวัฒน์พาณิชย์ 450.00       ศุภวัฒน์พาณิชย์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0091/63
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึก 900           900            เฉพาะเจาะจง นางสมศรี อินต๊ะค ามา 900           นางสมศรี อินต๊ะค ามา อยู่ในวงเงิน CNTR-0093/63
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย งบประมาณ
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน ฯ

8 ซ้ือชุดโรยตัวหรือปีนป่าย แบบคร่ึง 4,400         4,400          เฉพาะเจาะจง บริษัท ม่ังค่ังไพศาล ออนไลน์ 4,400         บริษัท ม่ังค่ังไพศาล ออนไลน์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0092/63
ตัว จ านวน 2 ชุด  กรุ๊ป จ ากัด กรุ๊ป จ ากัด งบประมาณ

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

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบ 1,000         1,000          เฉพาะเจาะจง ลักษณ์ปิโตรเลียม 1,000         ลักษณ์ปิโตรเลียม อยู่ในวงเงิน CNTR-0094/63
รมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ งบประมาณ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่งอน ประจ าปี พ.ศ.2563

10 จ้างท าใบประกาศนียบัตร ขนาดA4 500           500            เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อาร์.กรุ๊ป 500           ร้าน ซี.อาร์.กรุ๊ป อยู่ในวงเงิน CNTR-0096/63
ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ งบประมาณ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การฯ
 จ านวน 50 ใบ

11 ซ้ือวัสดุ เคร่ืองเขียน ตามโครงการ 1,250         1,250          เฉพาะเจาะจง ร้านฝางธุรกิจ 1,250         ร้านฝางธุรกิจ อยู่ในวงเงิน CNTR-0097/63
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย งบประมาณ
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน ประจ าปี พ.ศ.2563

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 3,638.00     3,638.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส 3,638.00     ร้านคลีนิคคอม อินโฟร์ เซอร์วิส อยู่ในวงเงิน CNTR-0100/63
งบประมาณ

13 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,186.00     3,186.00      เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 3,186.00     อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0099/63
รถพยาบาลฉุกเฉิน ย่ีห้อมิตซูบิชิ งบประมาณ
หมายเลขทะเบียน ขห 7726

14 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,941.00     1,941.00      เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้ 1,941.00     อู่พลห้วยโจ้ อยู่ในวงเงิน CNTR-0113/63
รถบรรทุกขยะเอนกประสงค์ ย่ีห้อ งบประมาณ
อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 829596

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 635.00       635.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมุนิกานนท์ มาร์ท 635.00       ร้านมุนิกานนท์ มาร์ท อยู่ในวงเงิน CNTR-0108/63
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 งบประมาณ
จ านวน 10 รายการ
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16 จ้างท าป้ายโครงการประชุมเชิง 450.00       450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียโฆษณา 450.00       ร้านไอเดียโฆษณา อยู่ในวงเงิน CNTR-0115/63
ปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนา งบประมาณ
ท้องถ่ิน ระดับหมู่บ้าน

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ 1,210.00     1,210.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนนักเรียน 1,210.00     ร้านเพ่ือนนักเรียน อยู่ในวงเงิน CNTR-0116/63
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน งบประมาณ
พัฒนาท้องถ่ิน ระดับหมู่บ้าน 
จ านวน 4 รายการ

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนา 1,560.00     1,560.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.นานาภัณฑ์ 1,560.00     ร้าน ป.นานาภัณฑ์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0115/63
ศักยภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ

19 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว  2,300         2,300          เฉพาะเจาะจง ศรีทองเฟอร์นิเจอร์ ศรีทองเฟอร์นิเจอร์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0117/63
(งานบริหารฯการศึกษา) งบประมาณ

20 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารา 438,000     438,000      เฉพาะเจาะจง หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน 438,000      หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน อยู่ในวงเงิน CNTR-0112/63
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี 8 งบประมาณ
 บ้านหนองขวาง

21 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารา 438,000     438,000      เฉพาะเจาะจง หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน 438,000      หจก. ขนุนแดงคอนสตรัคช่ัน อยู่ในวงเงิน CNTR-0111/63 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ  หมู่ท่ี  7  งบประมาณ
บ้านทุ่งหลุก

22 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเป็น 5,030         5,030          เฉพาะเจาะจง อู่พลห้วยโจ้  5,030         อู่พลห้วยโจ้  อยู่ในวงเงิน CNTR-0104/63 
รถบรรทุกขยะอเนกประสงค์ ย่ีห้อ งบประมาณ
 นิสสัน ทะเบียน 82-6213

23 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพารา 110,000     110,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง 110,000      หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง อยู่ในวงเงิน CNTR-0103/63 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี 1  
บ้านห้วยห้อม งบประมาณ



วงเงินท่ีจะ ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขท่ีสัญญาหรือ
ซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง ข้อตกลง

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

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

24 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพารา 170,000     170,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง 170,000      หจก.ปราการวิศวะก่อสร้าง อยู่ในวงเงิน CNTR-0102/63 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ท่ี 2 งบประมาณ
บ้านแม่งอนกลาง

25 ซ้ือน้ ายาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 7,500         7,500          เฉพาะเจาะจง บริษัท ม่ังค่ังไพศาล ออนไลน์ 7,500         บริษัท ม่ังค่ังไพศาล ออนไลน์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0095/63 
ขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 15 ถัง  กรุ๊ป จ ากัด กรุ๊ป จ ากัด งบประมาณ

งบประมาณ
26 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 10,000       10,000        เฉพาะเจาะจง ศุภวัฒน์พาณิชย์ 10,000       ศุภวัฒน์พาณิชย์ อยู่ในวงเงิน CNTR-0090/63 

1x3 เมตรพร้อมเฟรมไม้ จ านวน 
10 ป้าย


