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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงินงบประมาณ

  (ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ�าง

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

1
จ�างเหมาจัดทํารถขบวนเพื่อร�วมงาน 112 ป  ของดีเวียงป"าเป#า 
ประจําป  พ.ศ.2563

18,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 18,000.00        นายสองเมือง  เผือกหล�า 18,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

2
จ�างเหมาจัดทําซุ�มพร�อมจัดเก็บเพื่อจัดแสดงในงาน 112 ป  ของ
ดีเวียงป"าเป#า ประจําป  พ.ศ.2563

15,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 15,000.00        นายสองเมือง  เผือกหล�า        15,000.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

3 จ�างเหมาจัดสถานที่พร�อมจัดเก็บ โครงการบวชป"าแม�โถ 5,000.00          เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 5,000.00           นายสองเมือง  เผือกหล�า 5,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

4 จ�างเหมาจัดทําอาหารเลี้ยงพระ ตามโครงการบวชป"าแม�โถ 3,300.00          เฉพาะเจาะจง  นางจันทร>วัน  วรรณใจ 3,300.00           นางจันทร>วัน  วรรณใจ 3,300.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

5 จ�างเหมาจัดทําอาหารเลี้ยงผู�เข�าร�วมโครงการบวชป"าแม�โถ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง นางจันทร>วัน  วรรณใจ 20,000.00        นางจันทร>วัน  วรรณใจ 20,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

6
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนอะไหล�และเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่องรถยนต>
ส�วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 4947 เชียงราย หมายเลข
ครุภัณฑ> 001-57-0005

1,560.00          เฉพาะเจาะจง อู�ยงยุทธการช�าง 1,560.00           อู�ยงยุทธการช�าง 1,560.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

7
จ�างเหมาตรวจเช็คและซ�อมเปลี่ยนอะไหล�รถบรรทุกน้ํา 
หมายเลขทะเบียน บว 3771 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ> 
001-54-0003

59,800.00        เฉพาะเจาะจง เชียงใหม�ไฟร>เลสติ้ง 59,800.00        เชียงใหม�ไฟร>เลสติ้ง 59,800.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

8
จ�างเหมาจัดทําสถานที่พร�อมปรับลานเต�นจะคึ หมู�ที่ 8 บ�านเมือง
น�อย ตามโครงการสืบสานประเพณี  ท�องถิ่นป%ใหม�มูเซอ 
ประจําป%งบประมาณ  2563

5,000.00          เฉพาะเจาะจง  นางนาเหมาะ ปะป"า 5,000.00           นางนาเหมาะ ปะป"า 5,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

9
จ�างเหมาจัดทําสถานที่พร�อมปรับลานเต�นจะคึ หมู�ที่ 10 บ�าน
ห�วยม�วง ตามโครงการสืบสานประเพณี  ท�องถิ่นป%ใหม�มูเซอ 
ประจําป%งบประมาณ  2563

5,000.00          เฉพาะเจาะจง  นายจะสอ  จะก�า 5,000.00           นายจะสอ  จะก�า 5,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

10
จ�างเหมาจัดทําสถานที่พร�อมปรับลานเต�นจะคึ หมู�ที่ 13 บ�านห�วย
โป/งผาลาด ตามโครงการสืบสานประเพณี  ท�องถิ่นป%ใหม�มูเซอ 
ประจําป%งบประมาณ  2563

5,000.00          เฉพาะเจาะจง  นายจะแกะ  ลอแป 5,000.00           นายจะแกะ  ลอแป 5,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร. 1
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงินงบประมาณ

  (ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ�าง

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

11
จ�างเหมาทําประกาศนียบัตรและถ�ายเอกสารพร�อมเข�าเล�มคู�มือ
ประกอบการอบรมตามโครงการฝHกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ป#องกันภัยฝ"ายพลเรือน ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563

845.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านฟลุค 845.00             ร�านฟลุค 845.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

12
จ�างเหมายานพาหนะส�งผู�เข�าร�วมอบรมตามโครงการฝHกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัครป#องกันภัยฝ"ายพลเรือน ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2563

2,500.00          เฉพาะเจาะจง  นายเดชทนัน  มุงเมิน 2,500.00           นายเดชทนัน  มุงเมิน 2,500.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

13
จ�างเหมาจัดทําอาหารว�างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝHกอบรม
จัดตั้งอาสาสมัครป#องกันภัยฝ"ายพลเรือน ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2563

4,550.00          เฉพาะเจาะจง  นางราตรี  กาวิชัย 4,550.00           นางราตรี  กาวิชัย 4,550.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

14 จัดซื้อน้ําดื่ม+น้ําแข็งตามโครงการบวชป"าแม�โถ พ.ศ.2563 1,480.00          เฉพาะเจาะจง  นางศรีวรรณ>  ปJญญาอ�าย 1,480.00           นางศรีวรรณ>  ปJญญาอ�าย 1,480.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> (เพิ่มเติม) สํานักงานปลัด 1,950.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,950.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,950.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> (เพิ่มเติม) กองคลัง 650.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 650.00             หจก.เควีซีคอมพิวเตอร>             650.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> (เพิ่มเติม) กองช�าง 620.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 620.00             หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 620.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> (เพิ่มเติม) กองการศึกษาฯ 590.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 590.00             หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 590.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 9,822.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 9,822.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 9,822.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 7,266.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 7,266.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 7,266.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช�าง 1,602.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,602.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,602.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ 717.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 717.00             หจก.อุทยานเครื่องเขียน 717.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงินงบประมาณ

  (ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ�าง

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

23
จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ>ประกอบการอบรมตาม
โครงการฝHกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป#องกันภัยฝ"ายพลเรือน 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563

650.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านฟลุค 650.00             ร�านฟลุค 650.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

24 โครงการก�อสร�างคลองส�งน้ํา หมู�ที่ 1 461,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัค บุญเรือง 461,000.00      หจก.พงศภัค บุญเรือง 461,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

25 โครงการก�อสร�างถนน คสล ม.11 342,021.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย> 342,021.00      ร�านพีเคพาณิชย> 342,021.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

26 โครงการก�อสร�างถนน คสล ม.13 342,726.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 342,726.00      หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 342,726.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

27 โครงการก�อสร�างถนน คสล. พร�อมพนัง คสล ม.14 340,922.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย> 340,922.00      ร�านพีเคพาณิชย> 340,922.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

28 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.8 348,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 348,000.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 348,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

29
จ�างเหมาจัดทําอาหารตามโครงการจัดตั้งอาสาสมัครป#องกันภัย
ฝ"ายพลเรือน

16,900.00        เฉพาะเจาะจง  นางราตรี  กาวิชัย 16,900.00        นางราตรี  กาวิชัย 16,900.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

30
จ�างเหมารับผู�เข�าร�วมอบรมโครงการจัดตั้งอาสาสมัครป#องกัยภัย
ฝ"ายพลเรือน

2,500.00          เฉพาะเจาะจง  นายเดชทนัน  มุงเมิน 2,500.00           นายเดชทนัน  มุงเมิน 2,500.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

31
จ�างเหมาจัดทําอาหารพร�อมเครื่องดื่มตามโครงการแนวกันไฟ 
พ.ศ.2563

70,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร>วัน  วรรณใจ 70,000.00        นางจันทร>วัน  วรรณใจ 70,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

32
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่อง รถยนต>ส�วนกลาง กพ 
3735 ชร หมายเลขครุภัณฑ> 001-56-0004

1,830.00          เฉพาะเจาะจง  อู�ยงยุทธการช�าง 1,830.00           อู�ยงยุทธการช�าง 1,830.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

33
จ�างเหมาจัดทําป#ายไวนิลโครงการฝHกซ�อมแผนป#องกันอัคคีภัยใน
 ศพด.

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

34
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนอะไหล�รถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บว
 3771 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ> 001-54-0003

2,770.00          เฉพาะเจาะจง อู�ช�างกี 2,770.00           อู�ช�างกี 2,770.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

35 จ�างเหมาจัดทําป#ายไวนิลโครงการสร�างฝายมีชีวิต 450.00             เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด> 450.00             ร�านกาหลงดีไซด> 450.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงินงบประมาณ

  (ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ�าง

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

36 จัดซื้อกระสอบฟาง 40,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดู 40,000.00        ร�านสามฤดู 40,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

37
จัดซื้อพร�อมติดตั้งยางรถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 
บว 3771 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ> 001-54-0003

14,124.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานยางยนต> 14,124.00        ร�านแม�ขะจานยางยนต> 14,124.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

38
จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง โครงการฝHกซ�อมแผนป#องกันอัคคีภัยใน
ศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก

350.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 350.00             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 350.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

39 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดเดือน มี.ค. - 15 พ.ค.63 320,377.58      เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 320,377.58      หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 320,377.58     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

40 จ�างเหมาโครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล.ม.3 272,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านเทพประทานพาณิชย> 272,000.00      ร�านเทพประทานพาณิชย> 272,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

41
จ�างเหมาเติมน้ํายาถังดับเพลิงโครงการฝHกซ�อมแผนป#องกัน
อัคคีภัยในศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก

2,800.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานเซฟตี้ 2,800.00           ร�านแม�ขะจานเซฟตี้ 2,800.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

42 จ�างเหมาจัดทําอาหารโครงการฝายมีชีวิต ม.10 4,000.00          เฉพาะเจาะจง  นางจันทร>วัน  วรรณใจ 4,000.00           นางจันทร>วัน  วรรณใจ 4,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

43

จ�างเหมาทําป#ายไวนิลประชาสัมพันธ>โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให�ความรู�ในการป#องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 
2019 (COVID-19) และการจัดทําหน�ากากอนามัยเพื่อป#องกัน
ตนเอง

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

44
จ�างเหมาจัดทําอาหารว�างตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให�
ความรู�ในการป#องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน�ากากอนามัยเพื่อป#องกันตนเอง

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

45 จ�างเหมาจัดทําอาหารโครงการฝายมีชีวิต ม.8 จุดที่ 1 3,500.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทร>วัน  วรรณใจ 3,500.00           นางจันทร>วัน  วรรณใจ           3,500.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

46 จ�างเหมาจัดทําอาหารโครงการฝายมีชีวิต ม.8 จุดที่ 2 3,000.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทร>วัน  วรรณใจ 3,000.00           นางจันทร>วัน  วรรณใจ 3,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

47
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค> บว
 3771 ชร หมายเลขครุภัณฑ> 001-54-0003

2,440.00          เฉพาะเจาะจง อู�ยงยุทธการช�าง 2,440.00           อู�ยงยุทธการช�าง 2,440.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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48 จ�างเหมาปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.แม�เจดีย7ใหม� 66,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายบุญศรี  ศรีพรรณ> 66,000.00        นายบุญศรี  ศรีพรรณ> 66,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

49 จ�างเหมาปรับปรุงอาคาร ศพด.เมืองน�อย 14,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายบุญศรี  ศรีพรรณ> 14,000.00        นายบุญศรี  ศรีพรรณ> 14,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

50 จ�างเหมาสํารวจข�อมูลหมาแมว 5,229.00          เฉพาะเจาะจง  นางกรรนิกา  หมอป"า 5,229.00           นางกรรนิกา  หมอป"า 5,229.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

51 จ�างเหมาจัดทําหน�ากากอนามัย 18,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านห�วยชมภูสปอร>ต 18,000.00        ร�านห�วยชมภูสปอร>ต 18,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

52 จัดซื้อครุภัณฑ>คอมฯ กองการศึกษาฯ (คอมพิวเตอร> 5 ชุด) 84,500.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 84,500.00        บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 84,500.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

53 จัดซื้อครุภัณฑ>สํานักงาน สํานักงานปลัด 57,400.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 57,400.00        บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 57,400.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

54 จัดซื้อครุภัณฑ>สํานักงาน กองคลัง 8,900.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 8,900.00           บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 8,900.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

55 จัดซื้อครุภัณฑ>สํานักงาน กองช�าง 2,200.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 2,200.00           บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 2,200.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

56 จัดซื้อครุภัณฑ>สํานักงาน กองการศึกษาฯ 2,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 2,000.00           บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

57 จัดซื้อครุภัณฑ>สํานักงาน กองการศึกษาฯ (ศพด.) 52,800.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 52,800.00        บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 52,800.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

58 จัดซื้อวัสดุโครงการสร�างฝายมีชีวิต 54,840.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 54,840.00        ร�านสามฤดูพาณิชย> 54,840.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

59 จัดซื้อวัสดุจัดทําหน�ากากอนามัย 2,300.00          เฉพาะเจาะจง  น.ส.ชนิรัช  โคตวงษ> 2,300.00           น.ส.ชนิรัช  โคตวงษ> 2,300.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

60 จัดซื้อโทรทัศน> LED แบบ Smart TV (ศพด.เมืองน�อย) 6,990.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 6,990.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 6,990.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

61
จัดซื้อวัสดุเพื่อทําหน�ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร�วม
ใจป#องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

27,125.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านชัยเจริญ 27,125.00        ร�านชัยเจริญ 27,125.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

62 จัดซื้อครุภัณฑ>สํานักงาน กองช�าง 7,400.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 7,400.00           บจก.สุขใจเอ็มแอนด>เอ็ม 7,400.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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63 จัดซื้อวัสดุก�อสร�างถนนภายในหมู�บ�าน ม.5 353,600.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 353,600.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 353,600.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

64 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.9 157,863.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 157,863.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 157,863.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

65 โครงการก�อสร�างถังเก็บน้ํา คสล. พร�อมรางระบายน้ํา คสล. ม.10 322,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านนิคมพาณิชย> 322,000.00      ร�านนิคมพาณิชย> 322,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

66 โครงการก�อสร�างถนน คสล.พร�อมรางระบายน้ํา คสล. ม.1 273,846.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 273,846.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 273,846.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

67 รางระบายน้ํา คสล. ม.4 373,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านเทพประทานพาณิชย> 373,000.00      ร�านเทพประทานพาณิชย> 373,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

68 โครงการก�อสร�างศาลาเอนกประสงค> ม.2 489,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 489,000.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 489,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

69
จ�างเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่องรถยนต>ส�วนกลาง
 หมายเลขทะเบียน ผต 3043 เชียงราย รหัสครุภัณฑ> 
001-62-0006

1,254.79          เฉพาะเจาะจง  บจก.มิตซูพันล�าน 1,254.79           บจก.มิตซูพันล�าน 1,254.79          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

70
จ�างเหมาบันทึกข�อมูลจํานวนสัตว>และขึ้นทะเบียนสัตว>ตาม
โครงการป#องกันควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ (โครงการป#องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า) ป งบประมาณ พ.ศ.2563

5,229.00          เฉพาะเจาะจง  นางกรรณิกา  หมอป"า 5,229.00           นางกรรณิกา  หมอป"า 5,229.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

71
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนยางในรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค>  หมายเลขทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย 
หมายเลขครุภัณฑ> ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

750.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานยางยนต> 750.00             ร�านแม�ขะจานยางยนต> 750.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

72 จ�างเหมาตัดแต�งกิ่งไม� ต�นไม� รอบ อบต.แม�เจดีย>ใหม� 4,000.00          เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 4,000.00           นายสองเมือง  เผือกหล�า 4,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

73
จัดซื้อวัสดุมุงหลังคา สําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความเสียหายจาก
วาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563

65,834.00        เฉพาะเจาะจง ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 65,834.00        ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 65,834.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

74
จัดซื้อวัสดุสําหรับปฏิบัติงานตามโครงการเฝ#าระวังป#องกันและ
ควบคุม covid 19

17,040.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มเอ็นเคมีคอล999 17,040.00       
 บจก.เอ็มเอ็นเคมีคอล
999

17,040.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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75 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> สํานักงานปลัด 12,950.00        เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 12,950.00        ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 12,950.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

76 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> กองคลัง 3,650.00          เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 3,650.00           ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 3,650.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

77 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> กองช�าง 21,000.00        เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 21,000.00        ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 21,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

78
จ�างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการ ขององค>การบริหารส�วนท�องถิ่น ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563

11,000.00        เฉพาะเจาะจง
 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

11,000.00       
 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

11,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

79 จ�างเหมาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบโครงการก�อสร�าง 31,460.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี  มณีชัย 31,460.00        นายเมธี  มณีชัย 31,460.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

80 จ�างเหมาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบโครงการก�อสร�าง หมู�ที่ 14 4,900.00          เฉพาะเจาะจง  นายเมธี  มณีชัย 4,900.00           นายเมธี  มณีชัย 4,900.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

81 จัดซื้อวัสดุวาตภัย ศพด.อบต.แม�เจดีย>ใหม� 6,720.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 6,720.00           ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 6,720.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

82
จัดซื้อวัสดุวาตภัยสําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความเสียหาย เหตุเกิด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

12,058.00        เฉพาะเจาะจง ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 12,058.00        ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 12,058.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

83
จัดซื้อวัสดุวาตภัยสําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความเสียหาย เหตุเกิด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

3,932.00          เฉพาะเจาะจง ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 3,932.00           ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 3,932.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

84 จัดซื้อวัคซีนหมาแมว 58,275.00        เฉพาะเจาะจง ร�านชยดลเอ็นจิเนียริ่ง 58,275.00        ร�านชยดลเอ็นจิเนียริ่ง 58,275.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

85 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 15,521.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 15,521.00        หจก.อุทยานเครื่องเขียน 15,521.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

86 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 5,727.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 5,727.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 5,727.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

87 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช�าง 4,860.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 4,860.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 4,860.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

88 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ 2,094.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,094.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,094.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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89 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว สํานักงานปลัด 37,287.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 37,287.00        ร�านสามฤดูพาณิชย> 37,287.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

90 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว กองการศึกษาฯ 45,181.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 45,181.00        ร�านสามฤดูพาณิชย> 45,181.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

91
จัดซื้อวัสดุวาตภัยสําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความเสียหาย เหตุเกิด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

35,152.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 35,152.00        ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 35,152.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

92 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด 18 พ.ค.-มิ.ย.63 186,929.28      เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 186,929.28      หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 186,929.28     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

93
โครงการก�อสร�างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ�มาก บ�าน
ร�อง หมู�ที่ 2

5,324,800.00   เฉพาะเจาะจง
 หจก.โมเสคดีไซด>แอนด>
คอรสตรัคชั่น

5,324,800.00  
 หจก.โมเสคดีไซด>แอนด>
คอรสตรัคชั่น

5,324,800.00  
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

94
โครงการซ�อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟJสติกคอนกรีต (โอเวอร>เลย>) หมู�ที่ 5 บ�าน
จําบอน

580,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.รุ�งโพธิ์สลิตา 580,000.00      หจก.รุ�งโพธิ์สลิตา 580,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

95 จ�างเหมาถ�ายเอกสารพร�อมเข�าเล�ม 1,842.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,842.00           ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,842.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

96 จัดซื้อครุภัณฑ>การเกษตร ปJnมน้ําแบบหอยโข�ง 9,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านสมจิตรแอร> 9,000.00           ร�านสมจิตรแอร> 9,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

97 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 300.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านมงคลบริการ 300.00             ร�านมงคลบริการ 300.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

98 จัดซื้อวัสดุก�อสร�าง 252.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 252.00             ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 252.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

99 จัดซื้อวัสดุประปา 5,125.00          เฉพาะเจาะจง ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 5,125.00           ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 5,125.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

100
จัดซื้อวัสดุยานพาหระและขนส�ง รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค> 
หมายเลขทะเบียน บว 3771 เชียงราย

1,580.00          เฉพาะเจาะจง ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 1,580.00           ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 1,580.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

101 จัดซื้อวัสดุประปา 225.00             เฉพาะเจาะจง ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 225.00             ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 225.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

102 จัดซื้อน้ํามันพ�นหมอกควัน สถานศึกษา 7 แห�ง 354.30             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 354.30             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 354.30            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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103 จัดซื้อน้ํามันพ�นหมอกควัน สถานศึกษา 7 แห�ง 644.75             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 644.75             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 644.75            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

104 จัดซื้อวัสดุไฟฟ#าและวิทยุ 4,810.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานการไฟฟ#า 4,810.00           ร�านแม�ขะจานการไฟฟ#า 4,810.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

105 จัดซื้อวัสดุไฟฟ#าและวิทยุ ปลั๊กไฟ 830.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 830.00             ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 830.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

106 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 765.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 765.00             หจก.อุทยานเครื่องเขียน 765.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

107 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด ก.ค. - ส.ค.63 261,844.88      เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 261,844.88      หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 261,844.88     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

108 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปpดราง คสล. ม.10 320,000.00      เฉพาะเจาะจง
 หจก.สิงห>อําพรรณคอน
สตรัคชั่น

320,000.00     
 หจก.สิงห>อําพรรณคอน
สตรัคชั่น

320,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

109 โครงการซ�อมแซมผิวจราจรถนน คสล.แอสฟJสติก ม.9 265,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.รุ�งโพธ> สลิตา 265,000.00      หจก.รุ�งโพธ> สลิตา 265,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

110
โครงการก�อสร�างรางฯ คสล.และพนังกันดินพร�อมเสริมผิวถนน 
คสล ม.1

485,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 485,000.00      หจก.พงศภัคบุญเรือง 485,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

111 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.13 300,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 300,000.00      หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 300,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

112 โครงการก�อสร�างห�องน้ําฌาปนสถาน ม.5 378,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านนิคมพาณิชย> 378,000.00      ร�านนิคมพาณิชย> 378,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

113 โครงการก�อสร�างคลองส�งน้ําพร�อมวางท�อระบายน้ํา คสล. ม.14 239,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านเทพประทานพาณิชย> 239,000.00      ร�านเทพประทานพาณิชย> 239,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

114 โครงการก�อสร�างรางฯ คสล ม.3 300,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านเทพประทานพาณิชย> 300,000.00      ร�านเทพประทานพาณิชย> 300,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

115 โครงการก�อสร�างลานกีฬา คสล. ม.4 162,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านเทพประทานพาณิชย> 162,000.00      ร�านเทพประทานพาณิชย> 162,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

116 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.6 300,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 300,000.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 300,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

117 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.2 326,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 326,000.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 326,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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118 จ�างเหมาจัดทําไวนิลโครงการงดเหล�าเข�าพรรษา 450.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด> 450.00             ร�านกาหลงดีไซด> 450.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

119
จ�างเหมาจัดทําไวนิลโครงการส�งเสริมและสนับสนุนการถือ
ศิลปฏิบัติธรรมฯ วันเข�าพรรษา

1,200.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด> 1,200.00           ร�านกาหลงดีไซด> 1,200.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

120 จ�างเหมาจัดทําตรายาง สํานักงานปลัด 170.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 170.00             ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 170.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

121 จ�างเหมาจัดทําตรายาง กอลคลัง 250.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 250.00             ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 250.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

122 จ�างเหมาจัดทําตรายาง กองการศึกษาฯ 180.00             เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 180.00             ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 180.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

123 จ�างเหมาติดตั้งผ�าม�าน ศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 50,000.00        เฉพาะเจาะจง ร�านแสงทองผ�าม�าน 50,000.00        ร�านแสงทองผ�าม�าน 50,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

124
จ�างเหมาซ�อเปลี่ยนอะไหล�ปริ้นเตอร> HP 1102 หมายเลข
ครุภัณฑ> 416-57-0132

1,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,000.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

125
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก�อสร�าง ม.8

6,720.00          เฉพาะเจาะจง  นายเมธี  มณีชัย 6,720.00           นายเมธี  มณีชัย 6,720.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

126 จัดซื้อน้ํามันพ�นหมอกควัน ม.11 555.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 555.00             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 555.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

127 จัดซื้อวัสดุก�อสร�างบ�านคนพิการ 20,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 20,000.00        ร�านเปรมยุดาพาณิชย> 20,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

128 จัดซื้อวัสดุโครงการสนามเด็กเล�นสร�างปJญญา 170,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 170,000.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 170,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

129 จ�างเหมาซ�อมฝ#าเพดาน ศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม�เจดีย>ใหม� 70,700.00        เฉพาะเจาะจง  นายบุญศรี  ศรีพรรณ> 70,700.00        นายบุญศรี  ศรีพรรณ> 70,700.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

130
จ�างเหมาทําป#ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ>ให�
สอดคล�องกับแผนการจัดประสบการณ>การเรียนรู�

450.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด> 450.00             ร�านกาหลงดีไซด> 450.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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131

จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว�างโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ>ให�สอดคล�องกับแผนการจัดประสบการณ>การ
เรียนรู�

2,200.00          เฉพาะเจาะจง  นางน้ําอ�อย  สมโภชน> 2,200.00           นางน้ําอ�อย  สมโภชน> 2,200.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

132
จ�างเหมาทําป#ายไวนิลโครงการป#องกันการตั้งครรภ>ไม�พร�อมใน
วัยรุ�น

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

133
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว�างจ�างเหมาทําป#ายไวนิล
โครงการป#องกันการตั้งครรภ>ไม�พร�อมในวัยรุ�น

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นางราตรี  กาวิชัย 7,000.00           นางราตรี  กาวิชัย 7,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

134 จ�างเหมาจัดทําไวนิลแจ�งเตือนถนนชํารุด 360.00             เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด> 360.00             ร�านกาหลงดีไซด> 360.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

135
จ�างเหมาทําป#ายไวนิลโครงการศูนย>พัฒนาเด็กเล็กองค>การ
บริหารส�วนตําบลแม�เจดีย>ใหม�สุขภาพฟJนดี

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

136
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว�างโครงการศูนย>พัฒนาเด็ก
เล็กองค>การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย>ใหม�สุขภาพฟJนดี

8,500.00          เฉพาะเจาะจง นางน้ําอ�อย  สมโภชน> 8,500.00           นางน้ําอ�อย  สมโภชน> 8,500.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

137
จ�างเหมาตรวจเช็คและซ�อมเปลี่ยนอะไหล�รถยนต>ส�วนกลาง กพ 
3735 ชร

4,600.00          เฉพาะเจาะจง อู�ยงยุทธการช�าง 4,600.00           อู�ยงยุทธการช�าง 4,600.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

138 จ�างเหมาซ�อมแซมบ�อน้ําดิบประปา หมู�ที่ 4 3,900.00          เฉพาะเจาะจง นายอํานวย  โกฎสืบ 3,900.00           นายอํานวย  โกฎสืบ 3,900.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

139 จ�างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ#าบ�อน้ําดิบประปา หมู�ที่ 6 3,200.00          เฉพาะเจาะจง  นายสนธยา  นันติ 3,200.00           นายสนธยา  นันติ 3,200.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

140
จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู�ประสบอุทกภัย วันที่ 2 ส.ค.
63

7,000.00          เฉพาะเจาะจง  นางราตรี  กาวิชัย 7,000.00           นางราตรี  กาวิชัย 7,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

141
จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู�ประสบอุทกภัย วันที่ 3 ส.ค.
63

7,000.00          เฉพาะเจาะจง  นางราตรี  กาวิชัย 7,000.00           นางราตรี  กาวิชัย 7,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

142
จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู�ประสบอุทกภัย วันที่ 3 ส.ค.
63

10,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายเอกพล  สุขสิงห> 10,500.00        นายเอกพล  สุขสิงห> 10,500.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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143 จัดซื้อข�าวสารอาหารแห�ง 12,800.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 12,800.00        ร�านสามฤดูพาณิชย> 12,800.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

144 จัดซื้อกระสอบฟาง 80,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 80,000.00        ร�านสามฤดูพาณิชย> 80,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

145
จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ> สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป หลวง

315.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครืองเขียน 315.00             หจก.อุทยานเครืองเขียน 315.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

146 จัดซื้อน้ํามันพ�นหมอกควัน (ไข�เลือดออก) หมู�ที่ 13 552.10             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 552.10             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 552.10            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

147 จัดซื้อน้ํามันพ�นหมอกควัน (ไข�เลือดออก) หมู�ที่ 9 552.10             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 552.10             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 552.10            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

148 จัดซื้อน้ํามันพ�นหมอกควัน (ไข�เลือดออก) หมู�ที่ 1 553.60             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 553.60             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 553.60            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

149
จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อ
ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ>ให�
สอดคล�องกับแผนการจัดประสบการณ>การเรียนรู�

750.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครืองเขียน 750.00             หจก.อุทยานเครืองเขียน 750.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

150 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร>และการแพทย> ทรายอะเบท 35,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านชยดล เอ็นจิเนียริ่ง 35,000.00        ร�านชยดล เอ็นจิเนียริ่ง 35,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

151 จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการป#องกันการตั้งครรภ>ไม�พร�อมในวัยรุ�น 2,950.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครืองเขียน 2,950.00           หจก.อุทยานเครืองเขียน 2,950.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

152 จัดซื้อวัสดุสํารวจ 3,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 3,000.00           ร�านสามฤดูพาณิชย> 3,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

153 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 1,050.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 1,050.00           ร�านสามฤดูพาณิชย> 1,050.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

154 จัดซื้อวัสดุไฟฟ#าและวิทยุ 5,560.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 5,560.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 5,560.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

155 จัดซื้อเครื่องโทรสาร 9,690.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 9,690.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 9,690.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

156
จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการศูนย>พัฒนาเด็กเล็กองค>การบริหารส�วน
ตําบลแม�เจดีย>ใหม�สุขภาพฟJนดี

6,800.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านมายด>เด็นท> 6,800.00           ร�านมายด>เด็นท> 6,800.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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157 จัดซื้อเครื่องพิมพ> 8,890.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 8,890.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 8,890.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

158 จัดซื้อเครื่อง Smart Card สํานักงานปลัด 1,380.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,380.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,380.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

159 จัดซื้อเครื่อง Smart Card กองคลัง 1,380.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,380.00           หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 1,380.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

160 จัดซื้อเครื่อง Smart Card กองช�าง 690.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 690.00             หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 690.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

161 จัดซื้อเครื่อง Smart Card กองการศึกษาฯ 690.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 690.00             หจก.เควีซีคอมพิวเตอร> 690.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

162 จัดซื้อวัสดุอุทกภัย 31,618.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิช 31,618.00        ร�านเปรมยุดาพาณิช 31,618.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

163 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด กันยายน 2563 129,546.12      เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 129,546.12      หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 129,546.12     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

164 จ�างเหมาโครงการขุดลอกหน�าฝายเพื่อกักเก็บน้ํา ม.7 57,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย> 57,000.00        หจก.ณกมลพาณิชย> 57,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

165 จ�างเหมาขุดดินคันคลองแม�ลาวน�อย นานายเลื่อน เครื่องคํา ม.4 23,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 23,000.00        หจก.พงศภัคบุญเรือง 23,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

166 จ�างเหมาขุดดินคันคลองแม�ลาวน�อย นานายสมยศ ทองเชื้อ ม.4 42,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 42,000.00        หจก.พงศภัคบุญเรือง 42,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

167
จ�างเหมาโครงการถนนเพื่อการเกษตรสายเลียบคันคลองแม�ลาว
น�อย ม.4

14,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 14,000.00        หจก.พงศภัคบุญเรือง 14,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

168 จ�างเหมาโครงการถมดินถนนพร�อมกระสอบทรายหน�าท�อ ม.9 28,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ณกมลพาณิชย> 28,000.00        หจก.ณกมลพาณิชย> 28,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

169 จ�างเหมาโครงการขุดซื้อท�อเดิมพร�อมวางท�อใหม� จุดที่ 2 ม.9 3,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ณกมลพาณิชย> 3,000.00           หจก.ณกมลพาณิชย> 3,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

170 จ�างเหมาโครงการถมดินคืนพร�อมปรับเกรดแต�งถนน ม.9 32,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ณกมลพาณิชย> 32,000.00        หจก.ณกมลพาณิชย> 32,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

171 จ�างเหมาโครงการงานขุดถมดินสายแม�ขะต;านเลยสะพานไม� ม.5 900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห>อําพรรณฯ 900.00             หจก.สิงห>อําพรรณฯ 900.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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172
จ�างเหมาโครงการถนนเข�าสู�พื้นที่การเกษตรท�าสานชยใหม� ท�อ
น้ําลอด ม.5

40,100.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห>อําพรรณฯ 40,100.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 40,100.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

173 จ�างเหมาโครงการถมดินคอสะพานในเชียงรายริเวอร>ปาร>ค ม.5 9,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห>อําพรรณฯ 9,000.00           หจก.สิงห>อําพรรณฯ 9,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

174 จ�างเหมาโครงการถมดินในเชียงราย ริเวอร>ปาร>ค รีสอร>ตเก�า ม.5 98,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห>อําพรรณฯ 98,000.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 98,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

175 จ�างเหมาปรับปรุงท�อเมนประปาภูเขา ม.14 49,900.00        เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ>  อุ�นเรือน 49,900.00        นายประสิทธ>  อุ�นเรือน 49,900.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

176 จ�างเหมาต�ออายุเว็บไซต> 7,000.00          เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ>  คงมั่น 7,000.00           นายณัฐพงษ>  คงมั่น 7,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

177 จ�างเหมาซ�อมแซมคันดินสระเก็บน้ําห�วยควายตาม ม.4 127,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 127,000.00      หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 127,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

178 จ�างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข�าพื้นที่การเกษตร ม.5 65,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายสนั่น  รักชาติ 65,000.00        นายสนั่น  รักชาติ 65,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

179 จ�างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข�าพื้นที่การเกษตร ม.11 54,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายสนั่น  รักชาติ 54,000.00        นายสนั่น  รักชาติ 54,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

180 จ�างเหมาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบโครงการก�อสร�าง 29,588.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี มณีชัย 29,588.00        นายเมธี มณีชัย 29,588.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

181 ถมดินคันกั้นเข�าอ�างห�วยน้ําริน ม.2 30,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 30,000.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 30,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

182 ถมดินคอสะพานท�าเสื้อบ�าน ม.5 26,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 26,000.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 26,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

183 ถมดินถนนเพื่อการเกษตรท�าเสื้อบ�าน ม.5 21,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 21,000.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 21,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

184 ถมคันดินถนนสายโลuะป"าข�าว ม.5 19,100.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 19,100.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 19,100.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

185 ถมทรายถนนสายแม�ขะตvาน หน�าสวนป"า ม.5 11,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 11,000.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 11,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

186 ถมดินพร�อมวางท�อลอดกลม สายโป"งทราย ม.5 24,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 24,000.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 24,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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187 วางท�อเสริมและถมดินคืนสายแม�ขะตvานท�อน้ําลอด ม.5 7,300.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 7,300.00           หจก.สิงห>อําพรรณฯ 7,300.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

188 ขุดเปpดหินใหญ�ปากท�อ ม.10 8,400.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 8,400.00           หจก.พงศภัคบุญเรือง 8,400.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

189 ปรับปรุงถนนลูกรังเข�าพื้นที่การเกษตร ม.10 10,900.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 10,900.00        หจก.พงศภัคบุญเรือง 10,900.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

190 ขุดดินหน�าท�อพร�อมกระสอบทรายหน�าท�อ 3 จุด ม.13 26,600.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 26,600.00        หจก.พงศภัคบุญเรือง 26,600.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

191 จ�างเหมาจัดทําแบบบันทึกการอ�านโครงการรักการอ�าน 1,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,000.00           ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

192 จ�างเหมาจัดทําป#ายไวนิลโครงการหนูน�อยเรียนรู�ภูมิปJญญาท�องถิ่น 450.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซต> 450.00             ร�านกาหลงดีไซต> 450.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

193 จ�างเหมาถ�ายเอกสารพร�อมเข�าเล�มข�อบัญญัติ 64 1,950.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,950.00           ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,950.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

194
จ�างเหมาจัดทําป#ายอะคลิลิคโครงการปรับปรุงภูมิทัศน>และแหล�ง
เรียนรู�ชุมชน

4,800.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซต> 4,800.00           ร�านกาหลงดีไซต> 4,800.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

195
ปรับปรุงถนนเข�าสู�พื้นที่การเกษตรโดยการไถปรับ ห�วยปูwเหล็ก 
ม.5

19,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายเอกวัฒน>  บ�อเงิน 19,000.00        นายเอกวัฒน>  บ�อเงิน 19,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

196
ปรับปรุงถนนเข�าสู�พื้นที่การเกษตรโดยการไถปรับ สายห�วยฮ�อม 
ม.5

51,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายเอกวัฒน>  บ�อเงิน 51,000.00        นายเอกวัฒน>  บ�อเงิน 51,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

197
ปรับปรุงถนนเข�าสู�พื้นที่การเกษตรโดยการถมดินพร�อมวางท�อ 
สายเด�นโบสถ ม.5

20,900.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 20,900.00        หจก.สิงห>อําพรรณฯ 20,900.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

198 ปรับปรุงถนนเข�าสู�พื้นที่การเกษตรโดยการไถปรับ สายต�นผึ้ง ม.5 8,200.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 8,200.00           หจก.สิงห>อําพรรณฯ 8,200.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

199 จัดซื้อวัสดุอุทกภัย ม.10 88,003.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 88,003.00        ร�านสามฤดูพาณิชย> 88,003.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

200 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> สํานักงานปลัด 13,080.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านติงกิ้งอิงค>ซัพพลาย 13,080.00        ร�านติงกิ้งอิงค>ซัพพลาย 13,080.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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201 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> กองช�าง 5,200.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านติงกิ้งอิงค>ซัพพลาย 5,200.00           ร�านติงกิ้งอิงค>ซัพพลาย 5,200.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

202 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> กองการศึกษาฯ 500.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านติงกิ้งอิงค>ซัพพลาย 500.00             ร�านติงกิ้งอิงค>ซัพพลาย 500.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

203 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 13,500.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 13,500.00        หจก.อุทยานเครื่องเขียน 13,500.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

204 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 7,928.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 7,928.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 7,928.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

205 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช�าง 8,399.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 8,399.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 8,399.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

206 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ 5,639.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 5,639.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 5,639.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

207 จัดซื้อน้ํามันพ�นหมอกควัน ม.10 532.60             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 532.60             หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 532.60            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

208 จัดซื้อครุภัณฑ>การเกษตร (ปJnมหอยโข�ง) 4,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านสมจิตรแอร> 4,000.00           ร�านสมจิตรแอร> 4,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

209 ขุดลอกป#องกันคอสะพาน ม.6 141,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 141,000.00      หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 141,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

210 ขุดลอกสร�างคันป#องกันการกัดเซาะ ม.6 203,800.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 203,800.00      หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 203,800.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

211 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปpด ม.7 159,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย> 159,000.00      หจก.ณกมลพาณิชย> 159,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

212 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.11 294,186.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 294,186.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 294,186.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

213 โครงการสร�างคันหินในกล�องเกเบี้ยนป#องกันขอบถนน ม.8 336,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 336,000.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 336,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

214 โครงการขุดลอกเหมืองหลาง ม.1 เชื่อม ม.4 294,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 294,000.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 294,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

215 โครงการขุดลอกแม�น้ําลาว ม.4 378,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 378,000.00      หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 378,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  17 / 22

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงินงบประมาณ

  (ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ�าง

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

216 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข�าพื้นที่การเกษตร ม.10 225,600.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 225,600.00      หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 225,600.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

217 โครงการงานถมดินถนนสายโป"งทราย ม.5 104,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 104,000.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 104,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

218 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.11 294,186.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 294,186.00      หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 294,186.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

219 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข�าพื้นที่การเกษตร จุดห�วยทะ ม.14 104,700.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 104,700.00      หจก.พงศภัคบุญเรือง 104,700.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

220 โครงการซ�อมผิวถนน คสล ม.1 423,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย> 423,000.00      หจก.ณกมลพาณิชย> 423,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

221 โครงการซ�อมผิวถนน คสล ม.5 62,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย> 62,000.00        หจก.ณกมลพาณิชย> 62,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

222 โครงการซ�อมผิวถนน คสล ม.9 111,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย> 111,000.00      หจก.ณกมลพาณิชย> 111,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

223
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข�าสู�พื้นที่การเกษตร (จุดห�วยซาง1,
จุดปู"ธรรม1) ม.14

105,700.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.พงศภัคบุญเรือง 105,700.00      หจก.พงศภัคบุญเรือง 105,700.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

224 โครงการก�อสร�างท�อเหลี่ยม คสล. ม.8 176,700.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 176,700.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 176,700.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

225 โครงการก�อสร�างถนน คสล. ม.4 289,427.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 289,427.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 289,427.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

226 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปpด ม.3 401,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 401,000.00      หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 401,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

227 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปpด ม.5 283,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านเทพประทานพาณิชย> 283,000.00      ร�านเทพประทานพาณิชย> 283,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

228 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปpด ม.9 418,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านเทพประทานพาณิชย> 418,000.00      ร�านเทพประทานพาณิชย> 418,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

229 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล ม.14 136,000.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 136,000.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 136,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

230 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ํา คสล ม.11 75,600.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 75,600.00        ร�านสามฤดูพาณิชย> 75,600.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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231 โครงการก�อสร�างคลองส�งน้ํา ม.6 183,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย> 183,000.00      หจก.ณกมลพาณิชย> 183,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

232
โครงการงานเรียงหินป#องกันการกัดเซาะบ�อน้ําดิบประปาหมู�บ�าน
 ม.2

242,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 242,000.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 242,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

233 โครงการก�อสร�างคลองส�งน้ํา ม.1 495,500.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห>อําพรรณฯ 495,500.00      หจก.สิงห>อําพรรณฯ 495,500.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

234 โครงการก�อสร�างถังเก็บน้ํา คสล. ม.10 334,800.00      เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย> 334,800.00      ร�านสามฤดูพาณิชย> 334,800.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

235 โครงการขุดลอกแม�น้ําลาว ม.5 360,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 360,000.00      หจก.ก�อทรัพย>ตระการตา 360,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

236
จ�างเหมาจัดทําพวงมาลาเนื่องในวันคล�ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

1,000.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านพันธุ>มาลี ดอกไม�สด 1,000.00           ร�านพันธุ>มาลี ดอกไม�สด 1,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

237
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนอะไหล�และถ�ายน้ํามันเครื่อง รถยนต>
ส�วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ 3735 ชร  หมายเลขครุภัณฑ>
 ๐๐๑-๕6-๐๐๐4

1,250.00          เฉพาะเจาะจง  อู�ยงยุทธการช�าง 1,250.00           อู�ยงยุทธการช�าง 1,250.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

238
จ�างเหมาถ�ายเอกสารพร�อมเข�าเล�มเอกสารประกอบการประเมิน
ผู�บริหารองค>กร (ผู�บริหารท�องถิ่น)

954.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 954.00             ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 954.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

239
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยน Power Supply  ของครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>
  หมายเลขครุภัณฑ>  416-56-0093

600.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.แอดไวซ> เวียงป"าเป#า 600.00             หจก.แอดไวซ> เวียงป"าเป#า 600.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

240
จ�างเหมาจัดทําพวงมาลาเนื่องในวันวันคล�ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว พระปpยมหาราช

1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร�านพันธุ>มาลี ดอกไม�สด 1,000.00           ร�านพันธุ>มาลี ดอกไม�สด 1,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

241
จ�างเหมาจัดทําพานพุ�มดอกไม�สดเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ป 
 วันคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

1,000.00          เฉพาะเจาะจง ร�านพันธุ>มาลี ดอกไม�สด 1,000.00           ร�านพันธุ>มาลี ดอกไม�สด 1,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

242 จัดซื้อหนังสือพิมพ>รายวัน 360.00             เฉพาะเจาะจง ร�านเอสทีบุuคโฟน 360.00             ร�านเอสทีบุuคโฟน 360.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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243 จัดซื้อน้ําดื่ม อบต. ประจําเดือน คุลาคม 2563 2,000.00          เฉพาะเจาะจง  นางศรีวรรณ>  ปJญญาอ�าย 2,000.00           นางศรีวรรณ>  ปJญญาอ�าย 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

244 จัดซื้อน้ําดื่ม ศพด.อบต. ประจําเดือน คุลาคม 2563 1,000.00          เฉพาะเจาะจง  นางศรีวรรณ>  ปJญญาอ�าย 1,000.00           นางศรีวรรณ>  ปJญญาอ�าย 1,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

245 เช�าเครื่องถ�าย สํานักงานปลัด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 2,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

246 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 2,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

247 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหล�อลื่น 192,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 192,000.00      หจก.เชียงรายกิตติรัตน> 192,000.00     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

248 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด ต.ค.- 11 พ.ย.63 178,765.20      เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 178,765.20      หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 178,765.20     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

249 จัดซื้อน้ําดื่ม อบต. ประจําป%งบประมาณ 2564 22,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านริเวียร�า 22,000.00        ร�านริเวียร�า 22,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

250 จัดซื้อน้ําดื่ม ศพด.อบต. ประจําป%งบประมาณ 2564 11,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านริเวียร�า 11,000.00        ร�านริเวียร�า 11,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

251
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยน Power Supply  ของครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>
  หมายเลขครุภัณฑ>  416-56-0100

750.00             เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ> เวียงป"าเป#า 750.00             หจก.แอดไวซ> เวียงป"าเป#า 750.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

252
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนอะไหล�และเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่อง รถยนต7
ส�วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต 3043 เชียงราย หมายเลข
ครุภัณฑ7 ๐๐๑-62-0006

2,394.66          เฉพาะเจาะจง  บจก.มิตซูพันล�าน 2,394.66           บจก.มิตซูพันล�าน 2,394.66          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

253

จ�างเหมาตรวจเช็คซ�อมเปลี่ยนอะไหล�และเปลี่ยนถ�าย
น้ํามันเครื่อง รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค> หมายเลข
ทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ> ๐๐๑-๕๔-
๐๐๐๓

4,520.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานยางยนต> 4,520.00           ร�านแม�ขะจานยางยนต> 4,520.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

254
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยน Power Supply  ของครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>
  หมายเลขครุภัณฑ>  416-56-0075

600.00             เฉพาะเจาะจง  หจก.แอดไวซ> เวียงป"าเป#า 600.00             หจก.แอดไวซ> เวียงป"าเป#า 600.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงินงบประมาณ

  (ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ�าง

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

255 จ�างเหมาจัดทําตรายาง สํานักงานปลัด 320.00             เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 320.00             ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 320.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

256 จ�างเหมาจัดทําตรายาง กองคลัง 540.00             เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 540.00             ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 540.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

257 เช�าเครื่องถ�าย สํานักงานปลัด ประจําเดือน ธันวาคม 2563 2,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

258 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2563 2,000.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

259 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2564 2,001.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,001.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,001.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

260 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2565 2,002.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,002.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,002.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

261 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2566 2,003.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,003.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,003.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

262 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2567 2,004.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,004.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,004.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

263 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2568 2,005.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,005.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,005.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

264 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2569 2,006.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,006.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,006.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

265 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2570 2,007.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,007.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,007.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

266 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2571 2,008.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,008.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,008.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

267 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2572 2,009.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,009.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,009.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

268 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2573 2,010.00          เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ> 2,010.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,010.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

269 จ�างเหมาจัดทําปฎิทิน ป  2564 (ปJกกะตืนล�านนา) 55,900.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านศิริวัฒนากราฟฟpค 55,900.00        ร�านศิริวัฒนากราฟฟpค 55,900.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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  (ราคากลาง)
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เหตุผลที่
คัดเลือก 
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

270
จัดซื้อพร�อมติดตั้งยางรถยนต>ส�วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กพ 
 3735  เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ>  ๐๐๑-๕6–๐๐๐4

19,200.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานยางยนต> 19,200.00        ร�านแม�ขะจานยางยนต> 19,200.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

271 จัดซื้อวัสดุไฟฟ#าและวิทยุ สํานักงานปลัด 8,300.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานการไฟฟ#า 8,300.00           ร�านแม�ขะจานการไฟฟ#า 8,300.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

272 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด 12 พ.ย.- ธ.ค. 63 219,867.12      เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 219,867.12      หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 219,867.12     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

273 จ�างเหมาจัดทําซุ�มนิทรรศการ 113 ป  ของดีเวียงป"าเป#า         15,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 15,000.00        นายสองเมือง  เผือกหล�า 15,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

274 จ�างเหมาจัดทํารถขบวนแสดงงาน 113 ป  ของดีเวียงป"าเป#า         18,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 18,000.00        นายสองเมือง  เผือกหล�า 18,000.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

275
จ�างเหมาจัดทําป#ายอะคลีลิคโครงการส�งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรักการอ�าน ประจําป งบประมาณ 2564

600.00             เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด> 600.00             ร�านกาหลงดีไซด> 600.00            
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

276 จ�างเหมุถ�ายเอกสารโบนัส 1,394.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,394.00           ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 1,394.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

277
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่อง รถยนต>ส�วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน  กม 4947 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ> 
๐๐๑-๕7-๐๐๐5

1,250.00          เฉพาะเจาะจง  อู�ยงยุทธการช�าง 1,250.00           อู�ยงยุทธการช�าง 1,250.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

278
จ�างเหมาถ�ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการอบรม
ผู�ประกอบการและผู�สัมผัสอาหาร

2,625.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 2,625.00           ร�านยิ่งเจริญการพิมพ> 2,625.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

279
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว�างตามโครงการอบรม
ผู�ประกอบการและผู�สัมผัสอาหาร

6,250.00          เฉพาะเจาะจง  นส.พรพิมล  กิตสุภา 6,250.00           นส.พรพิมล  กิตสุภา 6,250.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

280
จ�างเหมาจัดทําอาหารโครงการบูรณาการร�วมกับหน�วยแพทย>
เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย>อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และส�วนราชการอื่น

2,500.00          เฉพาะเจาะจง  นางราตรี  กาวิชัย 2,500.00           นางราตรี  กาวิชัย 2,500.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

281
จ�างเหมาจัดทําป#ายไวนิลประชาสัมพันธ>โครงการป#องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศการป ใหม� พ.ศ.2564

3,600.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด> 3,600.00           ร�านกาหลงดีไซด> 3,600.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

282
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ>ในการฝHกอบรมโครงการอบรมผู�ประกอบการ
และผู�สัมผัสอาหาร

1,499.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,499.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,499.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

283
จัดซื้อชุดทดสอบอาหารโครงการอบรมผู�ประกอบการและผู�
สัมผัสอาหาร

3,100.00          เฉพาะเจาะจง  ร�าน เอส ซี เคมีแล็ป 3,100.00           ร�าน เอส ซี เคมีแล็ป 3,100.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

284
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ>สําหรับตกแต�งมุมกิจกรรมตามโครงการ
ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ�าน ประจําป งบประมาณ 
2564

1,118.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,118.00           หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,118.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

285
จัดซื้อหนังสือนิทานเสริมสร�างคุณธรรม 8 ประการ ตาม
โครงการส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ�าน ประจําป 
งบประมาณ 2564

8,280.00          เฉพาะเจาะจง
 บจก.สร�างสรรค>สื่อเพื่อ
การเรียนรู� (สสร.)

8,280.00          
 บจก.สร�างสรรค>สื่อเพื่อ
การเรียนรู� (สสร.)

8,280.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

286
จัดซื้อผ�าห�ม  (ผ�าห�มนวม) ตามโครงการจัดซื้อผ�าห�มเพื่อ
ผู�ด�อยโอกาส ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564

98,400.00        เฉพาะเจาะจง  นางนิภาพร พิศร 98,400.00        นางนิภาพร พิศร 98,400.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

287 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> สํานักงานปลัด 13,300.00        เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 13,300.00        ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 13,300.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

288 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> กองคลัง 18,150.00        เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 18,150.00        ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 18,150.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

289 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> กองช�าง 12,500.00        เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 12,500.00        ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 12,500.00       
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

290 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร> กองการศึกษาฯ 3,900.00          เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 3,900.00           ร�านติงกิ้งอิงค> ซัพพลาย 3,900.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

291 เช�าเครื่องถ�าย สํานักงานปลัด ประจําเดือน มกราคม 2564 2,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

292 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน มกราคม 2564 2,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00           บจก.บุญยะการพิมพ> 2,000.00          
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

293 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด ม.ค.- มี.ค. 64 384,939.50      เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 384,939.50      หจก.เชียงใหม�เฟรชมิลค> 384,939.50     
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ


