
แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 1)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๑ จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม 4,026.00 4,026.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ ร้านกาหลงดีไซน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0292/61

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 4,026.00 4,026.00 และมีอาชีพรับจ้าง 8/8/2561
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที๙่ เนื่องในโอกาส ท างานดังกล่าว
วันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ โดยตรง
สิงหาคมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน
๒ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๔,๐๒๖.-บาท
(-ส่ีพนัยี่สิบหกบาทถ้วน-)

2 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภยัภายใน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรรินทร์ แก่นค ามา นายไกรรินทร์ แก่นค ามา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0300/61
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 9,000.00 9,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/7/2561
จ านวน ๑ อัตรา ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ท างานดังกล่าว
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ โดยตรง
เดือน (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนแปดพนั
บาทถ้วน-) ประจ าเดือน สิงหาคม  2561

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 2)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
3 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดภายใน 10,390.00 10,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพฒั กันทะมา นางสาวสุพฒั กันทะมา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0301/61

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์และ 10,390.00 10,390.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/7/2561
งานตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน ๑ ต าแหน่ง ท างานดังกล่าว
จ านวน ๑ อัตรา ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม โดยตรง
 12 เดือน จ านวน ๖ วัน ต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ –
วันเสาร์) หยุดวันอาทิตย์ โดยได้รับค่าจ้างอัตรา
เดือนละ ๑๐,๓๙๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๑๒๔,๖๘๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นส่ีพนัหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน-) ประจ าเดือน สิงหาคม 2561

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารแบบมีการย่อขยาย 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0302/61
ถ่ายได้จ านวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน กรณีถ่าย 3,500.00 3,500.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/7/2561
เกินที่ก าหนดคิดราคามิเตอร์ละ ๐.๒๕ สตางค์ ท างานดังกล่าว
จ านวน ๑ เคร่ือง ต้ังแต่วันที่ ๓ มกราคม – ๓๐ โดยตรง
กันยายน ๒๕๖๑ ตกลงจ่ายค่าเช่าเดือนละ
๓,๕๐๐.-บาท ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๓,๕๐๐.-บาท
(-สามพนัห้าร้อยบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 3)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
5 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรพนิ กองน้อย นางอรพนิ กองน้อย คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0288/61

พร้อมเคร่ืองด่ืมส าหรับเล้ียงรับรองการประชุม 4,000.00 4,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 3/8/2561สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ สมัย
สามัญ ท างานดังกล่าว
สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย โดยตรง
ก าหนดประชุมนัดแรกในวันจันทร์ ที่ ๖ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน ๔,๐๐๐.-บาท (-ส่ีพนับาทถ้วน-)

6 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรพนิ กองน้อย นางอรพนิ กองน้อย คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0293/61
พร้อมเคร่ืองด่ืมส าหรับเล้ียงรับรองการประชุม 4,000.00 4,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 10/8/2561
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ สมัยสามัญ ท างานดังกล่าว
สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรง
โดยก าหนดประชุมนัดแรกในวันพธุ ที่ ๑๕ เดือน
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ คน รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน ๔,๐๐๐.-บาท (-ส่ีพนับาทถ้วน-)

7 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภณัฑ์เคร่ือง 1,900.00 1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเทค ร้านเอ็มเทค คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0285/61
คอมพวิเตอร์และเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ของ 1,900.00 1,900.00 และมีอาชีพรับจ้าง 2/8/2561
กองคลัง จ านวน ๒ เคร่ือง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ท างานดังกล่าว
๑,๙๐๐.-บาท (-หนึ่งพนัเก้าร้อยบาทถ้วน-) โดยตรง

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

                          (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 4)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
8 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของส านักปลัด จ านวน ๒๘ 16,787.00 16,787.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0291/61

รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๑๖,๗๘๗.-บาท อุทยานเคร่ืองเขียน อุทยานเคร่ืองเขียน และมีอาชีพขาย 8/8/2561
(-หนึ่งหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน-) 16,787.00 16,787.00 วัสดุดังกล่าว

โดยตรง
9 จัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละวารสารเพื่อให้บริการ 870.00 870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส ที บุ๊ก โฟน ร้านเอส ที บุ๊ก โฟน คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0296/61

ความรู้แก่ประชาชน ประจ าเดือน สิงหาคม 870.00 870.00 และมีอาชีพขาย 31/7/2561

๒๕๖๑ จ านวน ๓๑ วัน รายละเอียดดังนี้ วัสดุดังกล่าว
๑. หนังสือพมิพร์ายวันไทยรัฐ จ านวน ๓๑ โดยตรง
เล่มๆ ละ ๑๐.-บาท เป็นเงิน ๓๑๐.-บาท 
๒. หนังสือพมิพร์ายวันเดลินิวส์ จ านวน ๓๑ 
เล่ม ๆ ละ ๑๐.-บาท เป็นเงิน ๓๑๐.-บาท 
๓. วารสารรายสัปดาห์ จ านวน ๕ เล่ม ๆ ละ 
๕๐.-บาท เป็นเงิน ๒๕๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๘๗๐.-บาท (-แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 5)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

10 จัดซ้ือเคร่ืองบริโภค (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน สิงหาคม 585.00 585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านพทุธรักษา ร้านบ้านพทุธรักษา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0308/61
๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๕๘๕. -บาท 585.00 585.00 และมีอาชีพขาย 31/7/2561
(-ห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน-) วัสดุดังกล่าว

โดยตรง
11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยใน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร ใจดี นางสาวชไมพร ใจดี คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0303/61

การปฏบิัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ จ านวน 9,000.00 9,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/7/2561
๑ อัตรา โดยมีก าหนดปฏบิัติงานดังกล่าวและไม่ให้ ท างานดังกล่าว
เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ในเดือน โดยตรง
สิงหาคม  ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   
๙,๐๐๐.-บาท  (-เก้าพนับาทถ้วน-)

12 จ้างเหมาท าตรายางของกองคลัง อบต.แม่เจดีย์ 1,050.00 1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญการพมิพ์ ร้านยิ่งเจริญการพมิพ์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0305/61
จ านวน ๖ รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,050.00 1,050.00 และมีอาชีพรับจ้าง 23/8/2561
๑,๐๕๐.-บาท (-หนึ่งพนัห้าสิบบาทถ้วน-) ท างานดังกล่าว

โดยตรง
13 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองคลัง จ านวน ๑๓ 5,440.00 5,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0286/61

รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๕,๔๔๐.-บาท อุทยานเคร่ืองเขียน อุทยานเคร่ืองเขียน และมีอาชีพขาย 3/8/2561
(-ห้าพนัส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน-) 5,440.00 5,440.00 วัสดุดังกล่าว

โดยตรง

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 6)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
14 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กองคลัง จ านวน ๓ รายการ 596.00 596.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0287/61

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๕๙๖.-บาท (-ห้าร้อยเก้าสิบ อุทยานเคร่ืองเขียน อุทยานเคร่ืองเขียน และมีอาชีพขาย 3/8/2561
หกบาทถ้วน-) 596.00 596.00 วัสดุดังกล่าว

โดยตรง
15 จ้างเหมารถรับส่ง เด็กที่เข้ารับการพฒันาในศูนย์ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพชัรี ไชยทัศน์ นางพชัรี ไชยทัศน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0295/61

พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 9,000.00 9,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/7/2561
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและคนขับ จ านวน ๑ คัน นายบุงส่ง  ขันลาง ท างานดังกล่าว
ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕๖1 10,000.00 โดยตรง
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๙,๐๐๐.-บาท นางวันวิสาข์  นิลชัย และเสนอราคาต่ าสุด
(-เก้าพนับาทถ้วน-) 10,000.00

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏบิัติงาน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรารัตน์ จอมธรรมรัตนน์างสาววรารัตน์ จอมธรรมรัตน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0304/61
ช่วยงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา โดยมีก าหนด 9,000.00 9,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/7/2561
ปฏบิัติงานดังกล่าวและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ ท างานดังกล่าว
ราชการได้ ในเดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ถึงเดือน โดยตรง
กันยายน ๒๕๖๑ ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๙,๐๐๐.-บาท(เก้าพนับาทถ้วน)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 7)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
17 จัดซ้ือเคร่ืองบริโภค (น้ าด่ืม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 160.00 160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านพทุธรักษา ร้านบ้านพทุธรักษา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0306/61

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รวมเป็นเงิน 160.00 160.00 และมีอาชีพขาย 31/7/2561
ทั้งส้ิน ๑๖๐.-บาท (-ร้อยหกสิบบาทถ้วน-) วัสดุดังกล่าว

โดยตรง
18 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 67,955.80 67,955.80 วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนม คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0275/61

ป.๖ ของโรงเรียนในเขตต าบลแม่เจดีย์ ชนิดบรรจุ แห่งประเทศไทย (อสค.) แห่งประเทศไทย (อสค.) และมีอาชีพขาย 19/7/2561
กล่อง ยู.เอช.ที. ๒๐๐ ซีซี (รสจืด) ประจ าเดือน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนล่าง วัสดุดังกล่าว
สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒๒ วันท าการ จ านวน 67,955.80 67,955.80 โดยตรง
๘,๖๙๐ กล่อง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๖๗,๙๕๕.๘๐ 
บาท (-หกหมื่นเจ็ดพนัเก้าร้อยห้าสิบห้าบาท
แปดสิบสตางค์-)

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมึกเคร่ืองพมิพ ์HP๘๕A) 1,642.00 1,642.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0307/61
ส าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ยี่ห้อ HP laserjet 1,642.00 1,642.00 และมีอาชีพขาย 28/8/2561
P๑๑๐๒ จ านวน ๗ กล่องๆละ ๑,๘๐๐.-บาท วัสดุดังกล่าว
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๑๒,๖๐๐.-บาท โดยตรง
(-หนึ่งหมื่นสองพนัหกร้อยบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 8)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
20 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมึกเคร่ืองพมิพ ์HP๘๕A) 12,600.00 12,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0307/61

ส าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ยี่ห้อ HP laserjet 12,600.00 12,600.00 และมีอาชีพขาย 28/8/2561
P๑๑๐๒ จ านวน ๗ กล่องๆละ ๑,๘๐๐.-บาท วัสดุดังกล่าว
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๑๒,๖๐๐.-บาท โดยตรง
(-หนึ่งหมื่นสองพนัหกร้อยบาทถ้วน-)

21 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,159.00 2,159.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงสุวรรณ์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0298/61
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จ านวน ๑๔ เอ็นเตอร์ไพรส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ และมีอาชีพขาย 8/8/2561
รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๒,๑๕๐.-บาท 2,159.00 2,159.00 วัสดุดังกล่าว
(-สองพนัหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) โดยตรง

22 โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ าคอนกรีต 88,900.00 88,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0283/61
เสริมเหล็ก รูปตัวยู (ซอย ๓ และ ถนนสายหลัก) 88,900.00 88,900.00 และมีอาชีพรับจ้าง 26/7/2561
บ้านสา หมู่ที่ 3 ปริมาณงานขนาดความกว้าง หจก.พ.เจริญพาณิชย์ ท างานดังกล่าว
0.40-0.43 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.11 92,000.00 โดยตรง
 -0.13 เมตร จ านวน 400 ฝา ก่อสร้างตาม หจก.ดวงสุวรรณ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส และเสนอราคาต่ าสุด
แบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ 93,000.00

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 9)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
23 โครงการก่อสร้างฝาปิดคลองส่งน้ าคอนกรีต 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0284/61

เสริมเหล็กรูปตัวยู (ถนนสายหลัก ซอย 2) 250,000.00 250,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 26/7/2561
บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 ปริมาณงานขนาดความกว้าง หจก.พ.เจริญพาณิชย์ ท างานดังกล่าว
0.90 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  264,000.00 โดยตรง
ความยาวรวม 221.00 เมตร จ านวน 442 ฝา หจก.ดวงสุวรรณ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส และเสนอราคาต่ าสุด
ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ 259,000.00

24 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 360.00 360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ ร้านกาหลงดีไซน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0282/61
จัดกิจกรรมเยาวชนต าบลแม่เจดีย์ประจ าปี 360.00 360.00 และมีอาชีพรับจ้าง 1/8/2561
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขนาด ๑ เมตร X๓ เมตร ท างานดังกล่าว
จ านวน ๑ ป้าย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๓๖๐.-บาท โดยตรง
(-สามร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

25 จัดซ้ือกระสอบบรรจุทรายและอุปกรณ์อื่นๆ 13,792.00 13,792.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด & เปียร์ ร้านเบิร์ด & เปียร์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0309/61
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภยัน้ าท่วม 13,792.00 13,792.00 และมีอาชีพขาย 30/8/2561
ฉับพลัน ดังนี้ ๑.จัดซ้ือกระสอบบรรจุทราย ขนาด วัสดุดังกล่าว
๑๙*๓๕ นิ้ว จ านวน ๒,๗๓๘ ใบๆละ ๕ บาท โดยตรง
เป็นเงิน ๑๓,๖๙๐.บาท ๒.เชือกฟาง ๖.๘ กก.ๆละ
๑๕ บาท เป็นเงิน ๑๐๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๑๓,๗๙๒.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพนัเจ็ดร้อย
เก้าสิบสองบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 10)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
26 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 8,160.00 8,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายกิตติรัตน์ หจก.เชียงรายกิตติรัตน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0310/61

รถยนต์ รถจีกรยานยนต์ เคร่ืองตัดหย้า 8,160.00 8,160.00 และมีอาชีพขาย 31/7/2561
และรถตัดหย้าส่วนกลางของ อบต.ประจ าเดือน วัสดุดังกล่าว
สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๘,๑๖๐.-บาท โดยตรง
(-แปดพนัหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ รักษาราชการแทน         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

       (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                      (นายถวิล  ทานศิลา)
















































