
แบบ  สขร. 1
หน�าที่  1 / 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

1
จ�างเหมาทําอาหารว�างสําหรับการประชุมหัวหน�าส�วนราชการใน
พื้นที่อําเภอเวียงป&าเป'า ณ  ห�องประชุมองค*การบริหารส�วน
ตําบลแม�เจดีย*ใหม�

1,750.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร*วัน วรรณใจ 1,750.00          นางจันทร*วัน วรรณใจ 1,750.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

2
จ�างเหมาจัดทําป'ายไวนิลประชาสัมพันธ*โครงการผ�าตัดทําหมัน
เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว

450.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด* 450.00            ร�านกาหลงดีไซด*            450.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

3
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว�างโครงการผ�าตัดทําหมันเพื่อ
ลดจํานวนสุนัขและแมว

6,750.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร*วัน วรรณใจ 6,750.00          นางจันทร*วัน วรรณใจ 6,750.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

จ�างเหมาสํารวจข�อมูลจํานวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว*

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนมีนาคม  พ.ศ.2564
องค0การบริหารส1วนตําบลแม1เจดีย0ใหม1  อําเภอเวียงป5าเป6า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

4
จ�างเหมาสํารวจข�อมูลจํานวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว*
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า ในพื้นที่ตําบลแม�เจดีย*
ใหม�

6,552.00        เฉพาะเจาะจง  นายศุภชัย ใจกล�า 6,552.00          นายศุภชัย ใจกล�า 6,552.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

5

จ�างเหมาบันทึกข�อมูลจํานวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว*
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า 
ในพื้นที่ตําบลแม�เจดีย*ใหม� 

6,552.00        เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย ใจกล�า 6,552.00          นายศุภชัย ใจกล�า 6,552.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

6
จ�างเหมาจัดทําป'ายไวนิลประชาสัมพันธ*โครงการสัตว*ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า

450.00          เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด* 450.00            ร�านกาหลงดีไซด* 450.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

7
จ�างเหมาทําป'ายไวนิลโครงการหนูน�อยเรียนรู�ภูมิปAญญาท�องถิ่น 
ประจําปDงบประมาณ 2564

450.00          เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด* 450.00            ร�านกาหลงดีไซด* 450.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

8
จัดซื้อวัสดุทําหมันสุนัขและแมว ตามโครงการผ�าตัดทําหมันเพื่อ
ลดจํานวนสุนัขและแมว

48,000.00     เฉพาะเจาะจง
 บ�านพักสัตวแพทย*ราช
โยธา

48,000.00      
 บ�านพักสัตวแพทย*ราช
โยธา

48,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

9 จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย& 78,000.00     เฉพาะเจาะจง
 หจก.เชียงใหม�การ
ดับเพลิง

78,000.00      
 หจก.เชียงใหม�การ
ดับเพลิง

78,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

10 จัดซื้อพัดลมไอเย็น 75,960.00     เฉพาะเจาะจง
 บจก.มาสเตอร*คูลนอร*
ธเทิร*น

75,960.00      
 บจก.มาสเตอร*คูลนอร*
ธเทิร*น

75,960.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนมีนาคม  พ.ศ.2564
องค0การบริหารส1วนตําบลแม1เจดีย0ใหม1  อําเภอเวียงป5าเป6า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

11 จัดซื้อโทรทัศน* LED แบบ Smart TV 26,800.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 26,800.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 26,800.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

12 จัดซื้อครุภัณฑ*ไฟฟ'าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 25,840.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านธนสินมิวสิค 25,840.00       ร�านธนสินมิวสิค 25,840.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

13 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร* 6,950.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสมจิตร 6,950.00          ร�านสมจิตร 6,950.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

14 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 32,310.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 32,310.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 32,310.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

จัดซื้อครุภัณฑ*คอมพิวเตอร* เครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้ง
ราคามาตรฐาน15 ถังหมึกพิมพ*  สําหรับศูนย*พัฒนาเด็กเล็กองค*การบริหารส�วน

ตําบลแม�เจดีย*ใหม�
4,285.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 4,285.00          หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 4,285.00         

ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร* สํานักงานปลัด (เพิ่มเติม) 1,955.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 1,955.00          หจก.เควีซีคอมพิวเตอร* 1,955.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

17
จัดซื้อวัคซีนป'องกันโรคพิษสุนัขบ�าตามโครงการสัตว*ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า

70,625.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านศิวเทพเอ็นจิเนียริ่ง 70,625.00       ร�านศิวเทพเอ็นจิเนียริ่ง 70,625.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

18
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ*มุงหลังคา สําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความ
เสียหายจากวาตภัย

70,545.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย* 70,545.00       ร�านเปรมยุดาพาณิชย* 70,545.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

19
จัดซื้อกล�องบรรจุวัคซีนโครงการสัตว*ปลอดโรคคนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบ�า

6,300.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย* 6,300.00          ร�านสามฤดูพาณิชย* 6,300.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

20 จัดซื้อสังกะสี เนื่องจากเห๖วาตภัย เพิ่มเติม 896.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย* 896.00            ร�านเปรมยุดาพาณิชย* 896.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

21
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ*ในการฝZกอบรมตามโครงการหนูน�อยเรียนรู�
ภูมิปAญญาท�องถิ่น ประจําปDงบประมาณ 2564

1,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,000.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

22
เช�าเครื่องถ�ายเอกสาร สํานักงานปลัด ประจําเดือนเมษายน 
2564

2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ* 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ* 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ2564 สินค�ามีคุณภาพ

23 เช�าเครื่องถ�ายเอกสาร กองคลัง ประจําเดือนเมษายน 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ* 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ* 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนมีนาคม  พ.ศ.2564
องค0การบริหารส1วนตําบลแม1เจดีย0ใหม1  อําเภอเวียงป5าเป6า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

24 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด เม.ย.-15 พ.ค.64 181,111.20   เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค* 181,111.20     หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค* 181,111.20    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

25
จ�างเหมาโครงการซ�อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิว
ลาดยาง แอสฟAลติกคอนกรีต (โอเวอร*เลย*) หมู�ที่ 5 บ�านจําบอน

344,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ตั้นอ�ายวิศวกรรม 344,000.00     หจก.ตั้นอ�ายวิศวกรรม 344,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

26
จ�างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําโดยติดตั้งฝาป\ดคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู�ที่ 4 บ�านปางอ�าย

318,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย* 318,000.00     ร�านสามฤดูพาณิชย* 318,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

27
จ�างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู�บ�าน หมู�ที่ 9 บ�าน
บวกขอน

103,000.00   เฉพาะเจาะจง
 บจก.เชียงรายวอเตอร*
แทงค*

103,000.00    
 บจก.เชียงรายวอเตอร*
แทงค*

103,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ


