
แบบ  สขร. 1
หน�าที่  1 / 2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

1
จ�างเหมาจัดทําพวงมาลาเนื่องในวันคล�ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

1,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านพันธุ0มาลี ดอกไม�สด 1,000.00          ร�านพันธุ0มาลี ดอกไม�สด 1,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

2
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยนอะไหล5และถ5ายน้ํามันเครื่อง รถยนต0
ส5วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ 3735 ชร  หมายเลขครุภัณฑ0
 ๐๐๑-๕6-๐๐๐4

1,250.00        เฉพาะเจาะจง  อู5ยงยุทธการช5าง 1,250.00          อู5ยงยุทธการช5าง          1,250.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

3
จ�างเหมาถ5ายเอกสารพร�อมเข�าเล5มเอกสารประกอบการประเมิน
ผู�บริหารองค0กร (ผู�บริหารท�องถิ่น)

954.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 954.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 954.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

4
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยน Power Supply  ของครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0
  หมายเลขครุภัณฑ0  416-56-0093

600.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.แอดไวซ0 เวียงปQาเปRา 600.00            หจก.แอดไวซ0 เวียงปQาเปRา 600.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

5
จ�างเหมาจัดทําพวงมาลาเนื่องในวันวันคล�ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู5หัว พระปSยมหาราช

1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร�านพันธุ0มาลี ดอกไม�สด 1,000.00          ร�านพันธุ0มาลี ดอกไม�สด 1,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

6
จ�างเหมาจัดทําพานพุ5มดอกไม�สดเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปU
 วันคล�ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร�านพันธุ0มาลี ดอกไม�สด 1,000.00          ร�านพันธุ0มาลี ดอกไม�สด 1,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

7 จัดซื้อหนังสือพิมพ0รายวัน 360.00          เฉพาะเจาะจง ร�านเอสทีบุVคโฟน 360.00            ร�านเอสทีบุVคโฟน 360.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

8 จัดซื้อน้ําดื่ม อบต. ประจําเดือน คุลาคม 2563 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางศรีวรรณ0  ปYญญาอ�าย 2,000.00          นางศรีวรรณ0  ปYญญาอ�าย 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

9 จัดซื้อน้ําดื่ม ศพด.อบต. ประจําเดือน คุลาคม 2563 1,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางศรีวรรณ0  ปYญญาอ�าย 1,000.00          นางศรีวรรณ0  ปYญญาอ�าย 1,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

10 เช�าเครื่องถ�าย สํานักงานปลัด ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

11 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

12 จัดซื้อน้ํามันเชื่อเพลิงและหล�อลื่น 192,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงรายกิตติรัตน0 192,000.00     หจก.เชียงรายกิตติรัตน0 192,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ.2563
องค0การบริหารส1วนตําบลแม1เจดีย0ใหม1  อําเภอเวียงป5าเป6า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  2 / 2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนตุลาคม  พ.ศ.2563
องค0การบริหารส1วนตําบลแม1เจดีย0ใหม1  อําเภอเวียงป5าเป6า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด ต.ค.- 11 พ.ย.63 178,765.20   เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 178,765.20     หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 178,765.20    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

14 จัดซื้อน้ําดื่ม อบต. ประจําป.งบประมาณ 2564 22,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านริเวียร5า 22,000.00       ร�านริเวียร5า 22,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

15 จัดซื้อน้ําดื่ม ศพด.อบต. ประจําป.งบประมาณ 2564 11,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านริเวียร5า 11,000.00       ร�านริเวียร5า 11,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  1 / 1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

1
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

2
จ�างเหมาซ	อมเปลี่ยนอะไหล	และเปลี่ยนถ	ายน้ํามันเครื่อง รถยนต�
ส	วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต 3043 เชียงราย หมายเลข
ครุภัณฑ� ๐๐๑-62-0006

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

3

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

4
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

5 จ�างเหมาจัดทําตรายาง สํานักงานปลัด 320.00          เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ+ 320.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ+ 320.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

6 จ�างเหมาจัดทําตรายาง กองคลัง 540.00          เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ+ 540.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ+ 540.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

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

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

19 จ�างเหมาจัดทําปฎิทิน ปS 2564 (ปUกกะตืนล�านนา) 55,900.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านศิริวัฒนากราฟฟZค 55,900.00       ร�านศิริวัฒนากราฟฟZค 55,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

20
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

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ<าและวิทยุ สํานักงานปลัด 8,300.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านแม�ขะจานการไฟฟ<า 8,300.00          ร�านแม�ขะจานการไฟฟ<า 8,300.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

22 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

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  1 / 2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

1 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

2 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

3
จ�างเหมาจัดทําป%ายอะคลีลิคโครงการส7งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรักการอ7าน ประจําป งบประมาณ 2564

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

4 จ�างเหมุถ7ายเอกสารโบนัส 1,394.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ; 1,394.00          ร�านยิ่งเจริญการพิมพ; 1,394.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

5
จ�างเหมาซ7อมเปลี่ยนถ7ายน้ํามันเครื่อง รถยนต;ส7วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน  กม 4947 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ; 
๐๐๑-๕7-๐๐๐5

1,250.00        เฉพาะเจาะจง  อู7ยงยุทธการช7าง 1,250.00          อู7ยงยุทธการช7าง 1,250.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

6
จ�างเหมาถ7ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการอบรม
ผู�ประกอบการและผู�สัมผัสอาหาร

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

7
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว7างตามโครงการอบรม
ผู�ประกอบการและผู�สัมผัสอาหาร

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

8
จ�างเหมาจัดทําอาหารโครงการบูรณาการร7วมกับหน7วยแพทย;
เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย;อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และส7วนราชการอื่น

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

9
จ�างเหมาจัดทําป%ายไวนิลประชาสัมพันธ;โครงการป%องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช7วงเทศการป ใหม7 พ.ศ.2564

3,600.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด; 3,600.00          ร�านกาหลงดีไซด; 3,600.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

10
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ;ในการฝKกอบรมโครงการอบรมผู�ประกอบการ
และผู�สัมผัสอาหาร

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

11
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

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนธันวาคม  พ.ศ.2563
องค6การบริหารส7วนตําบลแม7เจดีย6ใหม7  อําเภอเวียงป;าเป<า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  2 / 2

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนธันวาคม  พ.ศ.2563
องค6การบริหารส7วนตําบลแม7เจดีย6ใหม7  อําเภอเวียงป;าเป<า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

12
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ;สําหรับตกแต7งมุมกิจกรรมตามโครงการ
ส7งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ7าน ประจําป งบประมาณ 
2564

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

13
จัดซื้อหนังสือนิทานเสริมสร�างคุณธรรม 8 ประการ ตาม
โครงการส7งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ7าน 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

14
จัดซื้อผ�าห7ม  (ผ�าห7มนวม) ตามโครงการจัดซื้อผ�าห7มเพื่อ
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

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร; สํานักงานปลัด 13,300.00     เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 13,300.00       ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 13,300.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร; กองคลัง 18,150.00     เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 18,150.00       ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 18,150.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร; กองช7าง 12,500.00     เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 12,500.00       ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 12,500.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร; กองการศึกษาฯ 3,900.00        เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 3,900.00          ร�านติงกิ้งอิงค; ซัพพลาย 3,900.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

19 เช7าเครื่องถ7าย สํานักงานปลัด ประจําเดือน มกราคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ; 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ; 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

20 เช7าเครื่องถ7าย กองคลัง ประจําเดือน มกราคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ; 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ; 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

21 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด ม.ค.- มี.ค. 64 384,939.50   เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม7เฟรชมิลค; 384,939.50     หจก.เชียงใหม7เฟรชมิลค; 384,939.50    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  1 / 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

1
จ�างเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่มไม�มีแอลกอฮอล" เลี้ยงเพล
พระภิกษุ  สามเณร ที่เข�าร�วมประกอบพิธีบวชป/าแม�โถและสืบ
ชะตาป/าแม�โถ ตามโครงการบวชป/าแม�โถ ประจําป3 พ.ศ. 2564

3,500.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร"วัน วรรณใจ 3,500.00          นางจันทร"วัน วรรณใจ 3,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

2
จ�างเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่มไม�มีแอลกอฮอล"เลี้ยง
ผู�ร�วมงานพิธีงานบวชป/าแม�โถ ประจําป3 พ.ศ. 2564

20,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางจันทร"วัน วรรณใจ 20,000.00       นางจันทร"วัน วรรณใจ       20,000.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

3
จ�างเหมาตรวจเช็คซ�อมเปลี่ยนอะไหล� รถบรรทุกน้ํา ดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค"   หมายเลขทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย 
หมายเลขครุภัณฑ" ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

23,800.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านเชียงใหม�ไฟร"เลสติ้ง 23,800.00       ร�านเชียงใหม�ไฟร"เลสติ้ง 23,800.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

4
จ�างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟLาภายนอก ระบบประปาหมู�บ�าน
แบบผิวดินขนาดใหญ�มาก หมู�ที่ 2 บ�านร�อง

40,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายบรรจง  ธรรมลึก 40,000.00       นายบรรจง  ธรรมลึก 40,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

5
จ�างเหมาจัดทําปLายไวนิลโครงการรับพระราชทานเมล็ดพันธุ"ผัก 
ประจําป3งบประมาณ 2564

675.00          เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด" 675.00            ร�านกาหลงดีไซด" 675.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

6
จัดทําปLายไวนิลประชาสัมพันธ"โครงการฝQกอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับ  การปLองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป3 2564

1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด" 1,500.00          ร�านกาหลงดีไซด" 1,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

7 จ�างเหมาจัดทําลานจะคึ หมู�ที่ 8 บ�านเมืองน�อย 5,000.00        เฉพาะเจาะจง นส.นาเหมา  ปะป/า 5,000.00          นส.นาเหมา  ปะป/า 5,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

8 จ�างเหมาจัดทําลานจะคึ หมู�ที่ 10 บ�านห�วยม�วง 5,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจะสอ  จะก�า 5,000.00          นายจะสอ  จะก�า 5,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

9 จ�างเหมาจัดทําลานจะคึ หมู�ที่ 13 บ�านห�วยโป�งผาลาด 5,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจะแกะ  ลอแป 5,000.00          นายจะแกะ  ลอแป 5,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

10
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว�างโครงการฝ%กอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับการป'องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป, 2564

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

11
จ�างเหมาถ�ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝQกอบรมให�
ความรู�เกี่ยวกับการปLองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป3 
2564

175.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ" 175.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ" 175.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

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

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  2 / 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

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

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

12
จัดซื้อน้ําแข็งและน้ําดื่ม ตามโครงการบวชป/าแม�โถ ประจําป3 พ.ศ.
 2564

1,500.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร"วัน วรรณใจ 1,500.00          นางจันทร"วัน วรรณใจ 1,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

13

จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และริบบิ้น
โครงการรับพระราชทานเมล็ดพันธุ"ผัก ประจําป3งบประมาณ 
2564

344.00          เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 344.00            หจก.อุทยานเครื่องเขียน 344.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 19,273.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 19,273.00       หจก.อุทยานเครื่องเขียน 19,273.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 14,122.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 14,122.00       หจก.อุทยานเครื่องเขียน 14,122.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช�าง 2,998.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,998.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,998.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ 1,740.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,740.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,740.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

18

จัดซื้อชุดอุปกรณ"สําหรับห�องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ�านขุนลาว องค"การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย"ใหม� 
อําเภอเวียงป/าเปLา จังหวัดเชียงราย

26,900.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร" 26,900.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร" 26,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

19

จัดซื้อชุดอุปกรณ"สําหรับห�องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ�านเมืองน�อย องค"การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย"ใหม� 
อําเภอเวียงป/าเปLา จังหวัดเชียงราย

26,900.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร" 26,900.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร" 26,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

20

จัดซื้อชุดอุปกรณ"สําหรับห�องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย"พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ�านห�วยม�วง องค"การบริหารส�วนตําบลแม�เจดีย"ใหม� 
อําเภอเวียงป/าเปLา จังหวัดเชียงราย

26,900.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร" 26,900.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร" 26,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  3 / 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

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

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

21
จัดซื้อชุดเกียร"ฝากรถยนต"บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค"
หมายเลขทะเบียน  บว  3771  ชร  หมายเลขครุภัณฑ"  
001-54-003

7,500.00        เฉพาะเจาะจง  อู�ช�างกี 7,500.00          อู�ช�างกี 7,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

22
จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการฝQกอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
  การปLองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป3 2564

1,050.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,050.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,050.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

23 เช�าเครื่องถ�าย สํานักงานปลัด ประจําเดือนกุมภาพันธ" 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ" 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ" 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

24 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือนกุมภาพันธ" 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ" 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ" 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

25 โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปYด หมู�ที่ 3 บ�านแม�เจดีย" 312,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 312,000.00     หจก.ชุ�มเย็นก�อสร�าง 312,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

26
โครงการก�อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปYด หมู�ที่ 14 บ�านโป/ง
ป/าตอง

300,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย" 300,000.00     ร�านสามฤดูพาณิชย" 300,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

27 โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 9 บ�านบวกขอน 294,272.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย" 294,272.00     ร�านสามฤดูพาณิชย" 294,272.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

28
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 11 บ�านห�วย
ชมภู

294,031.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย" 294,031.00     ร�านสามฤดูพาณิชย" 294,031.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  1 / 1

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงินงบประมาณ

  (ราคากลาง)
วิธีซื้อ / จ�าง

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

1
จ�างเหมาซ�อมเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเกียร  และน้ํามันเฟ#องท�าย 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค   หมายเลขทะเบียน บว
 ๓๗๗๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ  ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

1,840.00          เฉพาะเจาะจง  อู�ยงยุทธการช�าง 1,840.00          อู�ยงยุทธการช�าง 1,840.00        
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

2
จ�างเหมาทําอาหารกลางวันพร�อมน้ําดื่ม ตามโครงการจัดทําแนว
กันไฟ ประจําปB พ.ศ. 2564

60,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร วัน วรรณใจ 60,000.00       นางจันทร วัน วรรณใจ       60,000.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

3
จ�างเหมาถ�ายเอกสารโครงการสัตว ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ�า

1,250.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ 1,250.00          ร�านยิ่งเจริญการพิมพ 1,250.00        
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

4
จ�างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟJาศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ�านเมืองน�อย

32,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายบรรจง ธรรมลึก 32,000.00       นายบรรจง ธรรมลึก 32,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

5 จัดซื้อกระสอบฟาง 40,000.00        เฉพาะเจาะจง ร�านสามฤดูพาณิชย 40,000.00       ร�านสามฤดูพาณิชย 40,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

6 เช�าเครื่องถ�าย สํานักงานปลัด ประจําเดือนมีนาคม 2564 2,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุญยะการพิมพ 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ 2,000.00        
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

7 เช�าเครื่องถ�าย กองคลัง ประจําเดือนมีนาคม 2564 2,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บุญยะการพิมพ 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ 2,000.00        
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

8
โครงการก�อสร
างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1 บ
านโฮ�ง 
ตําบลแม�เจดีย!ใหม� - หมู�ที่ 16 บ
านสาเจริญ ตําบลแม�เจดีย!

2,424,900.00   เฉพาะเจาะจง
 หจก.ศรัณย รัชติ์เทวี
คอนกรีต

2,424,900.00 
 หจก.ศรัณย รัชติ์เทวี
คอนกรีต

2,424,900.00 
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

9
ซ�อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟSลติกคอนกรีต (โอเวอร เลย ) หมู�ที่ 5 บ�านจําบอน

560,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร� ที เอ็น พี 560,000.00     หจก.แพร� ที เอ็น พี 560,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

10
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก�อสร�างคลองส�งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 2 บ�านร�อง

6,400.00          เฉพาะเจาะจง  นายเมธี มณีชัย 6,400.00          นายเมธี มณีชัย 6,400.00        
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

11
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก�อสร�างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 6 บ�านโปVงน้ําร�อน

5,774.00          เฉพาะเจาะจง  นายเมธี มณีชัย 5,774.00          นายเมธี มณีชัย 5,774.00        
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

12 จ�างเหมาปรับปรุงห�องน้ํา อบต. 418,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย 418,000.00     หจก.ณกมลพาณิชย 418,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําเดือนกุมภาพันธ+  พ.ศ.2564
องค+การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย+ใหม2  อําเภอเวียงป5าเป6า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา



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

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

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

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  2 / 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 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

15
จัดซื้อครุภัณฑ*คอมพิวเตอร* เครื่องพิมพ*แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้ง
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�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



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  3 / 3

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 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


