


แบบ  สขร. 1
หน�าที่  1 / 22

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 ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  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

16
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยน Power Supply  ของครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0
  หมายเลขครุภัณฑ0  416-56-0100

750.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ0 เวียงปQาเปRา 750.00            หจก.แอดไวซ0 เวียงปQาเปRา 750.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

17
จ1างเหมาซ�อมเปลี่ยนอะไหล�และเปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่อง รถยนต4
ส�วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต 3043 เชียงราย หมายเลข
ครุภัณฑ4 ๐๐๑-62-0006

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

18

จ�างเหมาตรวจเช็คซ5อมเปลี่ยนอะไหล5และเปลี่ยนถ5าย
น้ํามันเครื่อง รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค0 หมายเลข
ทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ0 ๐๐๑-๕๔-
๐๐๐๓

4,520.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านแม5ขะจานยางยนต0 4,520.00          ร�านแม5ขะจานยางยนต0 4,520.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

19
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยน Power Supply  ของครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0
  หมายเลขครุภัณฑ0  416-56-0075

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

20 จ�างเหมาจัดทําตรายาง สํานักงานปลัด 320.00          เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 320.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 320.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

21 จ�างเหมาจัดทําตรายาง กองคลัง 540.00          เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 540.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 540.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

22 เช5าเครื่องถ5าย สํานักงานปลัด ประจําเดือน ธันวาคม 2563 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

23 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2563 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

24 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2564 2,001.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,001.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,001.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

25 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2565 2,002.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,002.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,002.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

26 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2566 2,003.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,003.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,003.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

27 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2567 2,004.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,004.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,004.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

28 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2568 2,005.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,005.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,005.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

29 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2569 2,006.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,006.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,006.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

30 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2570 2,007.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,007.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,007.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

31 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2571 2,008.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,008.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,008.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

32 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2572 2,009.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,009.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,009.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

33 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน ธันวาคม 2573 2,010.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,010.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,010.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

34 จ�างเหมาจัดทําปฎิทิน ปU 2564 (ปYกกะตืนล�านนา) 55,900.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านศิริวัฒนากราฟฟSค 55,900.00       ร�านศิริวัฒนากราฟฟSค 55,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

35
จัดซื้อพร�อมติดตั้งยางรถยนต0ส5วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กพ 
 3735  เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ0  ๐๐๑-๕6–๐๐๐4

19,200.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านแม5ขะจานยางยนต0 19,200.00       ร�านแม5ขะจานยางยนต0 19,200.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

36 จัดซื้อวัสดุไฟฟRาและวิทยุ สํานักงานปลัด 8,300.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านแม5ขะจานการไฟฟRา 8,300.00          ร�านแม5ขะจานการไฟฟRา 8,300.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

37 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด 12 พ.ย.- ธ.ค. 63 219,867.12   เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 219,867.12     หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 219,867.12    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

38 จ�างเหมาจัดทําซุ�มนิทรรศการ 113 ปU ของดีเวียงปQาเปRา      15,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 15,000.00       นายสองเมือง  เผือกหล�า 15,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

39 จ�างเหมาจัดทํารถขบวนแสดงงาน 113 ปU ของดีเวียงปQาเปRา      18,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายสองเมือง  เผือกหล�า 18,000.00       นายสองเมือง  เผือกหล�า 18,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

40
จ�างเหมาจัดทําปRายอะคลีลิคโครงการส5งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรักการอ5าน ประจําปUงบประมาณ 2564

600.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด0 600.00            ร�านกาหลงดีไซด0 600.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

41 จ�างเหมุถ5ายเอกสารโบนัส 1,394.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,394.00          ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,394.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

42
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยนถ5ายน้ํามันเครื่อง รถยนต0ส5วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน  กม 4947 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ0 
๐๐๑-๕7-๐๐๐5

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

43
จ�างเหมาถ5ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการอบรม
ผู�ประกอบการและผู�สัมผัสอาหาร

2,625.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 2,625.00          ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 2,625.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

44
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว5างตามโครงการอบรม
ผู�ประกอบการและผู�สัมผัสอาหาร

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

45
จ�างเหมาจัดทําอาหารโครงการบูรณาการร5วมกับหน5วยแพทย0
เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย0อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และส5วนราชการอื่น

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

46
จ�างเหมาจัดทําปRายไวนิลประชาสัมพันธ0โครงการปRองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช5วงเทศการปUใหม5 พ.ศ.2564

3,600.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด0 3,600.00          ร�านกาหลงดีไซด0 3,600.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

47
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ0ในการฝaกอบรมโครงการอบรมผู�ประกอบการ
และผู�สัมผัสอาหาร

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

48
จัดซื้อชุดทดสอบอาหารโครงการอบรมผู1ประกอบการและผู1
สัมผัสอาหาร

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

49
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ0สําหรับตกแต5งมุมกิจกรรมตามโครงการ
ส5งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ5าน ประจําปUงบประมาณ 
2564

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



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  5 / 22

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

50
จัดซื้อหนังสือนิทานเสริมสร�างคุณธรรม 8 ประการ ตาม
โครงการส5งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมรักการอ5าน ประจําปU
งบประมาณ 2564

8,280.00        เฉพาะเจาะจง
 บจก.สร�างสรรค0สื่อเพื่อ
การเรียนรู� (สสร.)

8,280.00         
 บจก.สร�างสรรค0สื่อเพื่อ
การเรียนรู� (สสร.)

8,280.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

51
จัดซื้อผ�าห5ม  (ผ�าห5มนวม) ตามโครงการจัดซื้อผ�าห5มเพื่อ
ผู�ด�อยโอกาส ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

52 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 สํานักงานปลัด 13,300.00     เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 13,300.00       ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 13,300.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

53 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองคลัง 18,150.00     เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 18,150.00       ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 18,150.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

54 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองช5าง 12,500.00     เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 12,500.00       ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 12,500.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

55 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองการศึกษาฯ 3,900.00        เฉพาะเจาะจง ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 3,900.00          ร�านติงกิ้งอิงค0 ซัพพลาย 3,900.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

56 เช5าเครื่องถ5าย สํานักงานปลัด ประจําเดือน มกราคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

57 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือน มกราคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

58 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด ม.ค.- มี.ค. 64 384,939.50   เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 384,939.50     หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 384,939.50    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

59
จ�างเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่มไม5มีแอลกอฮอล0 เลี้ยงเพล
พระภิกษุ  สามเณร ที่เข�าร5วมประกอบพิธีบวชปQาแม5โถและสืบ
ชะตาปQาแม5โถ ตามโครงการบวชปQาแม5โถ ประจําปU พ.ศ. 2564

3,500.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร0วัน วรรณใจ 3,500.00          นางจันทร0วัน วรรณใจ 3,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

60
จ�างเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่มไม5มีแอลกอฮอล0เลี้ยง
ผู�ร5วมงานพิธีงานบวชปQาแม5โถ ประจําปU พ.ศ. 2564

20,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางจันทร0วัน วรรณใจ 20,000.00       นางจันทร0วัน วรรณใจ       20,000.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

61
จ�างเหมาตรวจเช็คซ5อมเปลี่ยนอะไหล5 รถบรรทุกน้ํา ดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค0   หมายเลขทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย 
หมายเลขครุภัณฑ0 ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

23,800.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านเชียงใหม5ไฟร0เลสติ้ง 23,800.00       ร�านเชียงใหม5ไฟร0เลสติ้ง 23,800.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

62
จ�างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟRาภายนอก ระบบประปาหมู5บ�าน
แบบผิวดินขนาดใหญ5มาก หมู5ที่ 2 บ�านร�อง

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

63
จ�างเหมาจัดทําปRายไวนิลโครงการรับพระราชทานเมล็ดพันธุ0ผัก 
ประจําปUงบประมาณ 2564

675.00          เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด0 675.00            ร�านกาหลงดีไซด0 675.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

64
จัดทําปRายไวนิลประชาสัมพันธ0โครงการฝaกอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับ  การปRองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําปU 2564

1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด0 1,500.00          ร�านกาหลงดีไซด0 1,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

65 จ�างเหมาจัดทําลานจะคึ หมู5ที่ 8 บ�านเมืองน�อย 5,000.00        เฉพาะเจาะจง นส.นาเหมา  ปะปQา 5,000.00          นส.นาเหมา  ปะปQา 5,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

66 จ1างเหมาจัดทําลานจะคึ หมู�ที่ 10 บ1านห1วยม�วง 5,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจะสอ  จะก5า 5,000.00          นายจะสอ  จะก5า 5,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

67 จ1างเหมาจัดทําลานจะคึ หมู�ที่ 13 บ1านห1วยโป@งผาลาด 5,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจะแกะ  ลอแป 5,000.00          นายจะแกะ  ลอแป 5,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

68
จ1างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว�างโครงการฝBกอบรมให1ความรู1
เกี่ยวกับการปDองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําป. 2564

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

69
จ�างเหมาถ5ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการฝaกอบรมให�
ความรู�เกี่ยวกับการปRองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําปU 
2564

175.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 175.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 175.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

70
จัดซื้อน้ําแข็งและน้ําดื่ม ตามโครงการบวชปQาแม5โถ ประจําปU พ.ศ.
 2564

1,500.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร0วัน วรรณใจ 1,500.00          นางจันทร0วัน วรรณใจ 1,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

71

จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ0สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และริบบิ้น
โครงการรับพระราชทานเมล็ดพันธุ0ผัก ประจําปUงบประมาณ 
2564

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

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

73 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 14,122.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 14,122.00       หจก.อุทยานเครื่องเขียน 14,122.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
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 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

74 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช5าง 2,998.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,998.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,998.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

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

76

จัดซื้อชุดอุปกรณ0สําหรับห�องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ�านขุนลาว องค0การบริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 
อําเภอเวียงปQาเปRา จังหวัดเชียงราย

26,900.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,900.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

77

จัดซื้อชุดอุปกรณ0สําหรับห�องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ�านเมืองน�อย องค0การบริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 
อําเภอเวียงปQาเปRา จังหวัดเชียงราย

26,900.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,900.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

78

จัดซื้อชุดอุปกรณ0สําหรับห�องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด�วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนบ�านห�วยม5วง องค0การบริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 
อําเภอเวียงปQาเปRา จังหวัดเชียงราย

26,900.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,900.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

79
จัดซื้อชุดเกียร0ฝากรถยนต0บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค0
หมายเลขทะเบียน  บว  3771  ชร  หมายเลขครุภัณฑ0  
001-54-003

7,500.00        เฉพาะเจาะจง  อู5ช5างกี 7,500.00          อู5ช5างกี 7,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

80
จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการฝaกอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับ
  การปRองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําปU 2564

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

81 เช5าเครื่องถ5าย สํานักงานปลัด ประจําเดือนกุมภาพันธ0 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

82 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือนกุมภาพันธ0 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

83 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปSด หมู5ที่ 3 บ�านแม5เจดีย0 312,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 312,000.00     หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 312,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

84
โครงการก5อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปSด หมู5ที่ 14 บ�านโปQง
ปQาตอง

300,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 300,000.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 300,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

85 โครงการก5อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 9 บ�านบวกขอน 294,272.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 294,272.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 294,272.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

86
โครงการก5อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 11 บ�านห�วย
ชมภู

294,031.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 294,031.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 294,031.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

87
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยนถ5ายน้ํามันเกียร0 และน้ํามันเฟkองท�าย 
รถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค0  หมายเลขทะเบียน บว
 ๓๗๗๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ0 ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

1,840.00        เฉพาะเจาะจง  อู5ยงยุทธการช5าง 1,840.00          อู5ยงยุทธการช5าง 1,840.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

88
จ�างเหมาทําอาหารกลางวันพร�อมน้ําดื่ม ตามโครงการจัดทําแนว
กันไฟ ประจําปU พ.ศ. 2564

60,000.00     เฉพาะเจาะจง  นางจันทร0วัน วรรณใจ 60,000.00       นางจันทร0วัน วรรณใจ       60,000.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

89
จ�างเหมาถ5ายเอกสารโครงการสัตว0ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ�า

1,250.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,250.00          ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,250.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

90
จ�างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟRาศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ�านเมืองน�อย

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

91 จัดซื้อกระสอบฟาง 40,000.00     เฉพาะเจาะจง ร�านสามฤดูพาณิชย0 40,000.00       ร�านสามฤดูพาณิชย0 40,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

92 เช5าเครื่องถ5าย สํานักงานปลัด ประจําเดือนมีนาคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

93 เช5าเครื่องถ5าย กองคลัง ประจําเดือนมีนาคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

94
โครงการก�อสร1างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ที่ 1 บ1านโฮ�ง 
ตําบลแม�เจดีย4ใหม� - หมู�ที่ 16 บ1านสาเจริญ ตําบลแม�เจดีย4

########### เฉพาะเจาะจง
 หจก.ศรัณย0รัชติ์เทวี
คอนกรีต

2,424,900.00 
 หจก.ศรัณย0รัชติ์เทวี
คอนกรีต

2,424,900.00 
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

95
ซ5อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาด
ยางแอสฟYลติกคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 5 บ�านจําบอน

560,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ที เอ็น พี 560,000.00     หจก.แพร5 ที เอ็น พี 560,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

96
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างคลองส5งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 2 บ�านร�อง

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

97
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 6 บ�านโปQงน้ําร�อน

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

98 จ�างเหมาปรับปรุงห�องน้ํา อบต. 418,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 418,000.00     หจก.ณกมลพาณิชย0 418,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

99
จ�างเหมาทําอาหารว5างสําหรับการประชุมหัวหน�าส5วนราชการใน
พื้นที่อําเภอเวียงปQาเปRา ณ  ห�องประชุมองค0การบริหารส5วน
ตําบลแม5เจดีย0ใหม5

1,750.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร0วัน วรรณใจ 1,750.00          นางจันทร0วัน วรรณใจ 1,750.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

100
จ�างเหมาจัดทําปRายไวนิลประชาสัมพันธ0โครงการผ5าตัดทําหมัน
เพื่อลดจํานวนสุนัขและแมว

450.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด0 450.00            ร�านกาหลงดีไซด0            450.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

101
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว5างโครงการผ5าตัดทําหมันเพื่อ
ลดจํานวนสุนัขและแมว

6,750.00        เฉพาะเจาะจง  นางจันทร0วัน วรรณใจ 6,750.00          นางจันทร0วัน วรรณใจ 6,750.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

102
จ�างเหมาสํารวจข�อมูลจํานวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว0
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า ในพื้นที่ตําบลแม5เจดีย0
ใหม5

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

103

จ�างเหมาบันทึกข�อมูลจํานวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว0
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า 
ในพื้นที่ตําบลแม5เจดีย0ใหม5 

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

104
จ�างเหมาจัดทําปRายไวนิลประชาสัมพันธ0โครงการสัตว0ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า

450.00          เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด0 450.00            ร�านกาหลงดีไซด0 450.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

105
จ�างเหมาทําปRายไวนิลโครงการหนูน�อยเรียนรู�ภูมิปYญญาท�องถิ่น 
ประจําปUงบประมาณ 2564

450.00          เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด0 450.00            ร�านกาหลงดีไซด0 450.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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106
จัดซื้อวัสดุทําหมันสุนัขและแมว ตามโครงการผ�าตัดทําหมันเพื่อ
ลดจํานวนสุนัขและแมว

48,000.00     เฉพาะเจาะจง
 บ�านพักสัตวแพทย0ราช
โยธา

48,000.00      
 บ�านพักสัตวแพทย0ราช
โยธา

48,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

107 จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย4 78,000.00     เฉพาะเจาะจง
 หจก.เชียงใหม5การ
ดับเพลิง

78,000.00      
 หจก.เชียงใหม5การ
ดับเพลิง

78,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

108 จัดซื้อพัดลมไอเย็น 75,960.00     เฉพาะเจาะจง
 บจก.มาสเตอร0คูลนอร0
ธเทิร0น

75,960.00      
 บจก.มาสเตอร0คูลนอร0
ธเทิร0น

75,960.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

109 จัดซื้อโทรทัศน0 LED แบบ Smart TV 26,800.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,800.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 26,800.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

110 จัดซื้อครุภัณฑ0ไฟฟRาและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 25,840.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านธนสินมิวสิค 25,840.00       ร�านธนสินมิวสิค 25,840.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

111 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร0 6,950.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสมจิตร 6,950.00          ร�านสมจิตร 6,950.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

112 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 32,310.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 32,310.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 32,310.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

113
จัดซื้อครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0 เครื่องพิมพ0แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ0  สําหรับศูนย0พัฒนาเด็กเล็กองค0การบริหารส5วน
ตําบลแม5เจดีย0ใหม5

4,285.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 4,285.00          หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 4,285.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

114 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 สํานักงานปลัด (เพิ่มเติม) 1,955.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 1,955.00          หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 1,955.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

115
จัดซื้อวัคซีนปRองกันโรคพิษสุนัขบ�าตามโครงการสัตว0ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�า

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

116
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ0มุงหลังคา สําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความ
เสียหายจากวาตภัย

70,545.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 70,545.00       ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 70,545.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

117
จัดซื้อกล5องบรรจุวัคซีนโครงการสัตว0ปลอดโรคคนปลอดภัยจา
โรคพิษสุนัขบ�า

6,300.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 6,300.00          ร�านสามฤดูพาณิชย0 6,300.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

118 จัดซื้อสังกะสี เนื่องจากเห๖วาตภัย เพิ่มเติม 896.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 896.00            ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 896.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

119
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ0ในการฝaกอบรมตามโครงการหนูน�อยเรียนรู�
ภูมิปYญญาท�องถิ่น ประจําปUงบประมาณ 2564

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

120
เช5าเครื่องถ5ายเอกสาร สํานักงานปลัด ประจําเดือนเมษายน 
2564

2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

121 เช5าเครื่องถ5ายเอกสาร กองคลัง ประจําเดือนเมษายน 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

122 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด เม.ย.-15 พ.ค.64 181,111.20   เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 181,111.20     หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 181,111.20    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

123
จ�างเหมาโครงการซ5อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิว
ลาดยาง แอสฟYลติกคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 5 บ�านจําบอน

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

124
จ�างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ําโดยติดตั้งฝาปSดคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู5ที่ 4 บ�านปางอ5าย

318,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 318,000.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 318,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

125
จ�างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู5บ�าน หมู5ที่ 9 บ�าน
บวกขอน

103,000.00   เฉพาะเจาะจง
 บจก.เชียงรายวอเตอร0
แทงค0

103,000.00    
 บจก.เชียงรายวอเตอร0
แทงค0

103,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

126
จ�างเหมาจัดทําพานพุ5มดอกไม�สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟRา จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ0 
ประจําปU 2564

500.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านพันธุ0มาลีดอกไม�สด 500.00            ร�านพันธุ0มาลีดอกไม�สด 500.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

127
จ�างเหมาทําปRายไวนิลโครงการฝaกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาในสังกัดองค0การ
บริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 ประจําปUงบประมาณ 2564

450.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด0 450.00            ร�านกาหลงดีไซด0            450.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

128

ขอความเห็นชอบดําเนินการจ�างเหมาถ5ายเอกสารพร�อมเข�าเล5ม
ประกอบการอบรมโครงการฝaกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาในสังกัดองค0การ
บริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 ประจําปUงบประมาณ 2564

1,661.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,661.00          ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,661.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
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129

จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว5างโครงการฝaกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาในสังกัด
องค0การบริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 ประจําปUงบประมาณ 
2564

2,200.00        เฉพาะเจาะจง  นางราตรี  คําราพิช 2,200.00          นางราตรี  คําราพิช 2,200.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

130
จ�างเหมาถ5ายเอกสารร5างแผนอัตรากําลัง 3 ปU ประจําปU
งบประมาณ 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

594.50          เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 594.50            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 594.50           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

131
จ�างเหมาทําปRายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
สร�างสรรค0นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ประจําปUงบประมาณ 
2564

450.00          เฉพาะเจาะจง ร�านกาหลงดีไซด0 450.00            ร�านกาหลงดีไซด0 450.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

132
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว5างโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อสร�างสรรค0นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
ประจําปUงบประมาณ 2564

2,200.00        เฉพาะเจาะจง นางราตรี  คําราพิช 2,200.00          นางราตรี  คําราพิช 2,200.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

133

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ0ในการฝaกอบรมตามโครงการฝaกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาในสังกัด
องค0การบริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 ประจําปUงบประมาณ 
2564

606.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื่องเขียน 606.00            หจก.อุทยานเครื่องเขียน 606.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

134
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ0ในการฝaกอบรมตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตสื่อสร�างสรรค0นวัตกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
ประจําปUงบประมาณ 2564

2,405.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,405.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,405.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

135 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน สํานักงานปลัด 9,800.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 เอ็ม 9,800.00         
 บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 
เอ็ม

9,800.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

136 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน กองคลัง 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 เอ็ม 2,000.00         
 บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 
เอ็ม

2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

137 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน ศพด.อบต. 40,900.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 เอ็ม 40,900.00      
 บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 
เอ็ม

40,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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138 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน กองการศึกษาฯ 3,550.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 เอ็ม 3,550.00         
 บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 
เอ็ม

3,550.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

139 เช5าเครื่องถ5ายเอกสาร ประจําเดือน พ.ค.64 สํานักงานปลัด 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

140 เช5าเครื่องถ5ายเอกสาร ประจําเดือน พ.ค.64 กองคลัง 2,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

141 โครงการก5อสร�างถังเก็บน้ํา คสล. หมู5ที่ 6 288,000.00   เฉพาะเจาะจง ร�านนิคมพาณิชย0 288,000.00     ร�านนิคมพาณิชย0 288,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

142 โครงการก5อสร�างคลองส5งน้ํา คสล. หมู5ที่ 2 320,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห0อําพรรณ0ฯ 320,000.00     หจก.สิงห0อําพรรณ0ฯ 320,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

143
จ�างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการ ขององค0การบริหารส5วนท�องถิ่น ประจําปU
งบประมาณ พ.ศ. 2563

11,000.00     เฉพาะเจาะจง
 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

11,000.00      
 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

11,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

144
จ�างเหมาตรวจเช็ค ซ5อมเปลี่ยนอะไหล5และเปลี่ยนถ5าย
น้ํามันเครื่องรถยนต0 ส5วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต 3043 
เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ0 ๐๐๑-62-0006

2,228.81        เฉพาะเจาะจง  บจก.มิตซูพันล�าน 2,228.81          บจก.มิตซูพันล�าน          2,228.81
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

145
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยนระบบครัชรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค0 หมายเลขทะเบียน บว ๓๗๗๑ เชียงราย 
หมายเลขครุภัณฑ0 ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

8,000.00        เฉพาะเจาะจง  อู5ช5างกี 8,000.00          อู5ช5างกี 8,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

146
จ�างเหมาซ5อมเปลี่ยนอะไหล5และถ5ายน้ํามันเครื่อง รถยนต0
ส5วนกลางหมายเลขทะเบียน กพ 3735 ชร  หมายเลขครุภัณฑ0
 ๐๐๑-๕6-๐๐๐4

1,450.00        เฉพาะเจาะจง  อู5ช5างกี 1,450.00          อู5ช5างกี 1,450.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

147
จ�างเหมาขุดดินร5องระบายน้ํา เพื่อเปลี่ยนทางน้ํา หมู5ที่ 5 บ�าน
จําบอน

3,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ณกมลพาณิชย0 3,000.00          หจก.ณกมลพาณิชย0 3,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

148 จ�างเหมาจัดทําตรายาง สํานักงานปลัด 180.00          เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 180.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 180.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ



แบบ  สขร. 1
หน�าที่  14 / 22

ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

149
จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช5วยเหลือประชาชนจากไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

50,735.00     เฉพาะเจาะจง ร�านสามฤดูพาณิชย0 50,735.00       ร�านสามฤดูพาณิชย0 50,735.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

150
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ0มุงหลังคา สําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความ
เสียหายจากวาตภัย หมู5ที่ 7 บ�านขุนลาว

704.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 704.00            ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 704.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

151 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 สํานักงานปลัด 10,600.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 10,600.00       ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 10,600.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

152 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองคลัง 9,300.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 9,300.00          ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 9,300.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

153 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองช5าง 8,500.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 8,500.00          ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 8,500.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

154 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองการศึกษาฯ 8,550.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 8,550.00          ร�านติงกิ้งอิงค0ซัพพลาย 8,550.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

155 จัดซื้อโตVะหมู5บูชา 8,400.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.ประตูเวียง 8,400.00          หจก.ประตูเวียง 8,400.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

156 จัดซื้อวัสดุไฟฟRาและวิทยุ 3,100.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านธนสินมิวสิค 3,100.00          ร�านธนสินมิวสิค 3,100.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

157 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน สํานักงานปลัด 146,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 146,000.00     หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 146,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

158 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน กองคลัง 25,590.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 25,590.00       หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 25,590.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

159 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน กองช5าง 56,840.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 56,840.00       หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 56,840.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

160 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน กองการศึกษาฯ 39,000.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 39,000.00       หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 39,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

161 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 10,956.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 10,956.00       หจก.อุทยานเครื่องเขียน 10,956.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

162 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 5,379.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 5,379.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 5,379.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

163 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช5าง 2,672.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,672.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 2,672.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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164 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ 1,876.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,876.00          หจก.อุทยานเครื่องเขียน 1,876.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

165 จัดซื้อครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0 สํานักงานปลัด 17,000.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 17,000.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 17,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

166 จัดซื้อครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0 กองช5าง 28,900.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 28,900.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 28,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

167 วัสดุงานบ�านงานครัว สํานักงานปลัด 49,850.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 49,850.00       ร�านสามฤดูพาณิชย0 49,850.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

168 วัสดุงานบ�านงานครัว กองการศึกษาฯ 59,605.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 59,605.00       ร�านสามฤดูพาณิชย0 59,605.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

169 จัดซื้อวัสดุก5อสร�าง 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม5การสํารวจ 2,000.00          หจก.เชียงใหม5การสํารวจ 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

170 จัดซื้อล�อวัดระยะ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม5การสํารวจ 12,000.00       หจก.เชียงใหม5การสํารวจ 12,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

171 เช5าเครื่องถ5าย ประจําเดือน มิ.ย.64 สํานักงานปลัด 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

172 เช5าเครื่องถ5าย ประจําเดือน มิ.ย.64 กองคลัง 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

173
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 1

9,812.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี มณีชัย 9,812.00          นายเมธี มณีชัย 9,812.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

174
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค0 หมู5ที่ 5

6,574.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี มณีชัย 6,574.00          นายเมธี มณีชัย 6,574.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

175
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างคลองส5งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 2

3,818.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี มณีชัย 3,818.00          นายเมธี มณีชัย 3,818.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

176 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปSด คสล. หมู5ที่ 4 303,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 303,000.00     หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 303,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

177 โครงการก5อสร�างถนน คสล.เชื่อมทางหลวง หมู5ที่ 1 81,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 81,000.00       ร�านสามฤดูพาณิชย0 81,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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178 โครงการเสริมผิวถนน คสล. หมู5ที่ 1 265,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 265,000.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 265,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

179
โครงการงานซ5อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริม
ผิวลาดยางแอสฟYลติกคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 3

365,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 365,000.00     หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 365,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

180
โครงการงานซ5อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริม
ผิวลาดยางแอสฟYลติกคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 6

116,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 116,000.00     หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 116,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

181
โครงการงานซ5อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริม
ผิวลาดยางแอสฟYลติกคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 11

379,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 379,000.00     หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 379,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

182 โครงการปรับปรุงขยายเขตประปา หมู5ที่ 2 180,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห0อําพรรณฯ 180,000.00     หจก.สิงห0อําพรรณฯ 180,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

183
จ�างเหมาขุดดินร5องระบายน้ํา เพื่อเปลี่ยนทางน้ํา หมู5ที่ 5 บ�าน
จําบอน

3,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ณกมลพาณิชย0 3,000.00          หจก.ณกมลพาณิชย0 3,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

184 จ�างเหมาจัดทําตรายาง สํานักงานปลัด 180.00          เฉพาะเจาะจง ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 180.00            ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0            180.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

185
จัดซื้อพร�อมติดตั้งยางในเครื่องตัดหญ�าแบบเดินตาม หมายเลข
ครุภัณฑ0  441-49-0002

140.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านมงคลบริการ 140.00            ร�านมงคลบริการ 140.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

186
จัดซื้อพร�อมเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต0ส5วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน  1 กฆ 4905 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ0 ๐๐9 - ๕6
 - ๐๐๐๒

450.00          เฉพาะเจาะจง
 ร�านแม5ขะจานมอเตอร0
ไซด0

450.00           
 ร�านแม5ขะจานมอเตอร0
ไซด0

450.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

187
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ0มุงหลังคา สําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความ
เสียหายจากวาตภัย หมู5ที่ 13

832.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 832.00            ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 832.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

188
จัดซื้อพร�อมติดตั้งยางรถตัดหญ�าแบบเดินตาม หมายเลขครุภัณฑ0
  441-49-0002

640.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านมงคลบริการ 640.00            ร�านมงคลบริการ 640.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

189 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ5นยา หมายเลขครุภัณฑ0 625-58-0002 640.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านมงคลบริการ 640.00            ร�านมงคลบริการ 640.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

190 เช5าเครื่องถ5าย ประจําเดือน ก.ค.64 สํานักงานปลัด 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน

งบประมาณ  
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ / จ�าง
เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสังเขป

 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

191 เช5าเครื่องถ5าย ประจําเดือน ก.ค.64 กองคลัง 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          บจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

192
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู�เลี้ยงโค
นมและผู�ประกอบการผลิตภัณฑ0นม พลิกฟkzนเศรษฐกิจภาคการ
เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ0นม

126,504.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 126,504.00     หจก.เชียงใหม5เฟรชมิลค0 126,504.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

193
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด 17 - 31 พฤษภาคม - มิถุนายน 
2564

191,738.58   เฉพาะเจาะจง
 องค0การส5งเสริมกิจการ
โคนมแห5งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.)

191,738.58    
 องค0การส5งเสริมกิจการ
โคนมแห5งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.)

191,738.58    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

194 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวดเดือนกรกฎาคม 2564 116,330.28   เฉพาะเจาะจง
 องค0การส5งเสริมกิจการ
โคนมแห5งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.)

116,330.28    
 องค0การส5งเสริมกิจการ
โคนมแห5งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.)

116,330.28    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

195
โครงการซ5อมแซมผิวจราจร คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางแอส
ฟYลติกคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 10

355,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 355,000.00     หจก.แพร5 ทีเอ็นพี 355,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

196 โครงการก5อสร�างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 1 490,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 490,000.00     หจก.ณกมลพาณิชย0 490,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

197 โครงการก5อสร�างคลองส5งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 2 190,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.สิงห0อําพรรณฯ 190,000.00     หจก.สิงห0อําพรรณฯ 190,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

198 โครงการก5อสร�างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค0 หมู5ที่ 5 328,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 328,000.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 328,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

199 โครงการก5อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 13 363,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 363,000.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 363,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

200
จ�างเหมาจัดทําปRายไวนิลประชาสัมพันธ0โครงการส5งเสริมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ

450.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านกาหลงดีไซด0 450.00            ร�านกาหลงดีไซด0 450.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

201
จ�างเหมาจัดทําอาหารและอาหารว5างสําหรับผู�เข�ารับการอบรม
โครงการส5งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ

7,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางอุรินทร0 ขันฟู 7,000.00          นางอุรินทร0 ขันฟู          7,000.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

202
จ�างเหมาสูบถังเก็บสิ่งปฏิกูลขององค0การบริหารส5วนตําบลแม5
เจดีย0ใหม5

2,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจรรวัฒน0  ปงกันคํา 2,000.00          นายจรรวัฒน0  ปงกันคํา 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง
 วงเงิน
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 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2564
องค1การบริหารส2วนตําบลแม2เจดีย1ใหม2  อําเภอเวียงป6าเป7า  จังหวัดเชียงราย

 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

203
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ0มุงหลังคา สําหรับบ�านเรือนที่ได�รับความ
เสียหายจากวาตภัย หมู5ที่ 7 บ�านขุนลาว

960.00          เฉพาะเจาะจง  ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 960.00            ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 960.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

204
จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรมโครงการส5งเสริมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู�สูงอายุ

3,900.00        เฉพาะเจาะจง นายสุบิน แสงมณี 3,900.00          นายสุบิน แสงมณี 3,900.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

205
จัดซื้อเทียนพรรษาพร�อมหลอดไฟตามโครงการส5งเสริมสืบสาน
ประเพณีเข�าพรรษา

720.00          เฉพาะเจาะจง ร�านสามฤดูพาณิชย0 720.00            ร�านสามฤดูพาณิชย0 720.00           
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

206 เช5าเครื่องถ5าย (สํานักงานปลัด ) ประจําเดือรสิงหาคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

207 เช5าเครื่องถ5าย  ประจําเดือนสิงหาคม 2564 2,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

208 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด สิงหาคม 2564 116,956.60   เฉพาะเจาะจง  อ.ส.ค. 116,956.60     อ.ส.ค. 116,956.60    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

209
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างถังเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 13 บ�านห�วยโปQงผา
ลาด

6,178.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี  มณีชัย 6,178.00          นายเมธี  มณีชัย 6,178.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

210
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 12 บ�านห�วยคุณ
พระ

5,800.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี  มณีชัย 5,800.00          นายเมธี  มณีชัย 5,800.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

211
จ�างเหมางานสํารวจ ออกแบบ และเขียนแบบแปลนโครงการ
ก5อสร�างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู5ที่ 7 บ�านขุนลาว

1,840.00        เฉพาะเจาะจง  นายเมธี  มณีชัย 1,840.00          นายเมธี  มณีชัย 1,840.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

212 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปSด หมู5ที่ 7 160,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 160,000.00     หจก.ณกมลพาณิชย0 160,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

213 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ําพร�อมฝาปSด หมู5ที่ 7 217,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 217,000.00     หจก.ณกมลพาณิชย0 217,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

214 โครงการก5อสร�างถนน คสล. หมู5ที่ 8 294,017.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 294,017.00     หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 294,017.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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 ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและราคา

215 ปรับปรุงระบบจ5ายน้ําประปาหมู5บ�าน หมู5ที่ 2 146,779.62   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 146,779.62     หจก.ณกมลพาณิชย0 146,779.62    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

216 โครงการก5อสร�างถนน คสล. หมู5ที่ 10 293,937.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านสามฤดูพาณิชย0 293,937.00     ร�านสามฤดูพาณิชย0 293,937.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

217 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 สํานักงานปลัด 12,755.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 12,755.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 12,755.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

218 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองคลัง 5,565.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 5,565.00          หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0          5,565.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

219 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองช5าง 14,310.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 14,310.00       หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 14,310.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

220 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร0 กองการศึกษา 4,525.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 4,525.00          หจก.เควีซีคอมพิวเตอร0 4,525.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

221
เช5าเครื่องถ5ายเอกสาร ประจําอาคารสํานักงานปลัด เดือน
กันยายน 2564

2,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

222 เช5าเครื่องถ5ายเอกสาร  เดือนกันยายน 2565 2,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00          หจก.บุญยะการพิมพ0 2,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

223 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด กันยายน 2564 146,234.00   เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 146,234.00     อ.ส.ค. 146,234.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

224
จ�างเหมาถ5ายเอกสารพร�อมเข�าเล5ม ข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ5าย ประจําปU งบประมาณ พ.ศ.2565

1,820.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,820.00          ร�านยิ่งเจริญการพิมพ0 1,820.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

225
จ�างเหมาปรับปรุงอาคารองค0การบริหารส5วนตําบลแม5เจดีย0ใหม5 
(อาคารหลังใหม5)

55,800.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 55,800.00       หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง       55,800.00
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

226
จ�างเหมาต5ออายุเว็บไซด0 Domain Name, Host และปรับปรุง
เว็บไซด0

7,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายณัฐพงษ0  คงมั่น 7,000.00          นายณัฐพงษ0  คงมั่น 7,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

227
จ�างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับจัดเลี้ยงเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ
ฉีดวัคซีนนอกหน5วยงานให�บริการ อําเภอเวียงปQาเปRา ณ 
โรงเรียนบ�านโฮ5ง

5,000.00        เฉพาะเจาะจง  ร�านก�วยเตี๋ยวรีเทิร0น 5,000.00          ร�านก�วยเตี๋ยวรีเทิร0น 5,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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228
จ�างเหมาโครงการปรับปรุงซ5อมแซมศูนย0พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ�านห�วยม5วง

10,700.00     เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  สุยะฟู 10,700.00       นายอุทัย  สุยะฟู 10,700.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

229 จ�างเหมาปรับปรุงบ�านพักพนักงาน 64,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  ศรีพรรณ 64,000.00       นายบุญศรี  ศรีพรรณ 64,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

230 จ�างเหมาซ5อมแซมอาคารศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม5เจดีย0ใหม5 12,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  ศรีพรรณ 12,000.00       นายบุญศรี  ศรีพรรณ 12,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

231 จัดซื้อเจลแอลกอฮฮล 1,100.00        เฉพาะเจาะจง
บจก.นกนท0โอสถ แม5ขะ
จาน

1,100.00         
 บจก.นกนท0โอสถ แม5ขะ
จาน

1,100.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

232
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร5างกายอินฟาเรดสําหรับวัดไข� 
สํานักงานปลัด

3,100.00        เฉพาะเจาะจง
บจก.นกนท0โอสถ แม5ขะ
จาน

3,100.00         
 บจก.นกนท0โอสถ แม5ขะ
จาน

3,100.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

233
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร5างกายอินฟาเรดสําหรับวัดไข� กอง
การศึกษาฯ

6,200.00        เฉพาะเจาะจง
บจก.นกนท0โอสถ แม5ขะ
จาน

6,200.00         
 บจก.นกนท0โอสถ แม5ขะ
จาน

6,200.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

234 จัดซื้อครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0 กองคลัง 16,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 16,900.00       หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 16,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

235 จัดซื้อครุภัณฑ0คอมพิวเตอร0 กองช5าง 16,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 16,900.00       หจก.เควีซี คอมพิวเตอร0 16,900.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

236 จัดซื้อวัสดุเพื่อช5วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย 27,000.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.สิงห0อําพรรณ คอน
สตรัคชั่น

27,000.00      
 หจก.สิงห0อําพรรณ คอน
สตรัคชั่น

27,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

237 จัดซื้อวัสดุเพื่อช5วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย 14,555.00     เฉพาะเจาะจง ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 14,555.00       ร�านเปรมยุดาพาณิชย0 14,555.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

238 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักงานปลัด 17,555.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครืองเขียน 17,555.00       หจก.อุทยานเครืองเขียน 17,555.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

239 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 12,352.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครืองเขียน 12,352.00       หจก.อุทยานเครืองเขียน 12,352.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

240 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช5าง 6,713.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครืองเขียน 6,713.00          หจก.อุทยานเครืองเขียน 6,713.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

241 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษาฯ 5,200.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.อุทยานเครืองเขียน 5,200.00          หจก.อุทยานเครืองเขียน 5,200.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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242 จัดซื้อครุภัณฑ0สํานักงาน กองช5าง 6,000.00        เฉพาะเจาะจง
 บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 
เอ็ม

6,000.00         
 บจก.สุขใจ เอ็ม แอนด0 
เอ็ม

6,000.00         
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

243 จัดซื้อกระสอบฟาง 40,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย0 40,000.00       ร�านพีเคพาณิชย0 40,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

244 จัดซื้อวัสดุเพื่อช5วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย 28,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย0 28,000.00       ร�านพีเคพาณิชย0 28,000.00      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

245 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) งวด 1-10 ต.ค.64 35,049.24     เฉพาะเจาะจง  อสค. 35,049.24       อสค. 35,049.24      
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

246 โครงการก5อสร�างพนังกันดิน คสล.หมู5ที่ 7 101,800.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 101,800.00     หจก.ณกมลพาณิชย0 101,800.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

247 โครงการก5อสร�างพนังกันดิน คสล.หมู5ที่ 12 329,300.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 329,300.00     หจก.ณกมลพาณิชย0 329,300.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

248 โครงการก5อสร�างถังเก็บน้ํา คสล. หมู5ที่ 13 329,800.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย0 329,800.00     ร�านพีเคพาณิชย0 329,800.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

249 โครงการก5อสร�างกําแพงกันดิน หมู5ที่ 8 271,800.00   เฉพาะเจาะจง
 หจก.สิงห0อําพรรณ คอน
สตรัคชั่น

271,800.00    
 หจก.สิงห0อําพรรณ คอน
สตรัคชั่น

271,800.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

250
โครงการซ5อมผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟYสติ
กคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 3  (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

326,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ที เอ็น พี 326,000.00     หจก.แพร5 ที เอ็น พี 326,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

251
โครงการซ5อมผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟYสติ
กคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 3 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

410,800.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ที เอ็น พี 410,800.00     หจก.แพร5 ที เอ็น พี 410,800.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

252
โครงการซ5อมผิวจราจรถนนโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟYสติ
กคอนกรีต (โอเวอร0เลย0) หมู5ที่ 2 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

469,400.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.แพร5 ที เอ็น พี 469,400.00     หจก.แพร5 ที เอ็น พี 469,400.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

253 จ�างเหมาปรับปรุงอาคาร อบต.(อาคารหลังเก5า) 186,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย0 186,000.00     ร�านพีเคพาณิชย0 186,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

254 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ํา คสล.พร�อมฝาปSด หมู5ที่ 4 474,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย0 474,000.00     ร�านพีเคพาณิชย0 474,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

255 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ํา คสล.พร�อมฝาปSด หมู5ที่ 14 471,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย0 471,000.00     ร�านพีเคพาณิชย0 471,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ
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256 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ํา คสล.พร�อมฝาปSด หมู5ที่ 9 482,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ณกมลพาณิชย0 482,000.00     หจก.ณกมลพาณิชย0 482,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

257 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ํา คสล.พร�อมฝาปSด หมู5ที่ 11 482,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 482,000.00     หจก.ชุ5มเย็นก5อสร�าง 482,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

258 โครงการก5อสร�างรางระบายน้ํา คสล.พร�อมฝาปSด หมู5ที่ 6 461,000.00   เฉพาะเจาะจง
 หจก.สิงห0อําพรรณ คอน
สตรัคชั่น

461,000.00    
 หจก.สิงห0อําพรรณ คอน
สตรัคชั่น

461,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ

259 จ�างเหมาลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู5ที่ 4 145,000.00   เฉพาะเจาะจง  ร�านพีเคพาณิชย0 145,000.00     ร�านพีเคพาณิชย0 145,000.00    
ราคามาตรฐาน,
สินค�ามีคุณภาพ


