
แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 1)

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

หรือจ้าง
๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 178,000.00 178,000.00 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากั พ.เจริญพานิชยห์้างหุ้นส่วนจ ากั พ.เจริญพานิชย์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0316/61

พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎร (ซอย ๑/๑) อิเล็กทรอนิกส์ 177,500.00 177,500.00 และมีอาชีพรับจ้าง 14/9/2561
บ้านสันกู่  หมู่ที่ 4 ต าบลแม่เจดีย์ ปริมาณงาน (e-bidding) ท างานดังกล่าว
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 145.00 โดยตรง
เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
ฝาปิด จ านวน 58 ฝา ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้ายโครงการ
ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวร
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้ายตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 177,500.-บาท

2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 284,000.00 284,000.00 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากั พ.เจริญพานิชยห์้างหุ้นส่วนจ ากั พ.เจริญพานิชย์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0317/61
พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎร (สายหนองหอย อิเล็กทรอนิกส์ 282,500.00 282,500.00 และมีอาชีพรับจ้าง 14/9/2561
จากบ้านนางกรรณิการ์  สถิตพงษ์  ถึงบ้านนายค า (e-bidding) ท างานดังกล่าว
แสนต๊ะ) บ้านสาเจริญ  หมู่ที่ 16  ปริมาณงาน โดยตรง
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 205.00
เมตร ลึก 0.50-0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมฝาปิด จ านวน 104 ฝา ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้าย

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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
โครงการระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย หมายเหตุ : ต่อจากข้อ 2
และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
ตามแบบตามแบบที่ อบต.ก าหนด
รวมเป็นเงินทั้วส้ิน  282,500.-บาท

3 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 145,000.00 145,000.00 ประกวดราคา หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0320/61
พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎร (สายทุ่งนาล้อม) อิเล็กทรอนิกส์ 144,800.00 144,800.00 และมีอาชีพรับจ้าง 14/9/2561
 บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน (e-bidding) ท างานดังกล่าว
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว 126.00 โดยตรง
เมตร ลึก 0.50-0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมฝาปิด จ านวน 10 ฝา ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้าย
โครงการระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และ
ป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
ตามแบบตามแบบที่ อบต.ก าหนด
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 144,800.-บาท

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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
4 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 55,000.00 55,000.00 ประกวดราคา หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0321/61

พร้อมฝาปิดทางเข้าบ้านราษฎร (ถนนสายหลัก อิเล็กทรอนิกส์ 54,900.00 54,900.00 และมีอาชีพรับจ้าง 14/9/2561
ต่อจากจุดเดิม) บ้านหนองบัว (สันป่าก่อ) หมู่ที่ 1 (e-bidding) ท างานดังกล่าว
ปริมาณงานขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ยาว โดยตรง
37.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตรพร้อมฝาปิด จ านวน 74 ฝา ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้าย
แปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์ พร้อมป้าย
โครงการระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และ
ป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
ตามแบบตามแบบที่ อบต.ก าหนด
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,900.-บาท

5 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภยัภายใน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรรินทร์ แก่นค ามา นายไกรรินทร์ แก่นค ามา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0336/61
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 9,000.00 9,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/8/2561
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  กันยายน  2561

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

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 

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



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 4)

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

หรือจ้าง
6 จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดภายใน 10,390.00 10,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุพฒั กันทะมา นางสาวสุพฒั กันทะมา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0337/61

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์และ 10,390.00 10,390.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/8/2561
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 กันยายน 2561

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารแบบมีการย่อขยาย 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ หจก.เอส.พ.ีซัพพลาย โอ เอ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0338/61
ถ่ายได้จ านวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น/เดือน กรณีถ่าย 3,500.00 3,500.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/8/2561
เกินที่ก าหนดคิดราคามิเตอร์ละ ๐.๒๕ สตางค์ ท างานดังกล่าว
จ านวน ๑ เคร่ือง ต้ังแต่วันที่ ๓ มกราคม – ๓๐ โดยตรง
กันยายน ๒๕๖๑ ตกลงจ่ายค่าเช่าเดือนละ
๓,๕๐๐.-บาท ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๑
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๓,๕๐๐.-บาท
(-สามพนัห้าร้อยบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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

8 จ้างเหมาจัดท าเสาธง และหลักเหล็กยึดเสาธง 55,000.00 55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ มุงเมือง นายเอกรินทร์ มุงเมือง คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0328/61
ตามโครงการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุนการ 55,000.00 55,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 20/9/2561
บริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี ท างานดังกล่าว
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข “การเตรียมการรับ โดยตรง
เสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี” รายละเอียดดังนี้
๑.เสาธง ท าจากท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๑ นิ้ว และหนา ๑.๔๐ มิลิเมตร ยาว 
๓.๐๐ เมตร พร้อมทาสีน้ ามัน ราคาเสาละ ๑๖๐ 
บาท จ านวน ๒๒๐ เสา  เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐.-บาท
๒.หลักเหล็กยึดเสาธง ท าจากเหล็กเส้นข้ออ้อย
ขนาด ๑๖ มิลลิเมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร พร้อมท า
ปลายแหลมและทาสีน้ ามัน โดยติดห่วงด้านข้าง 
จ านวน ๒ ห่วง เป็นห่วงแบบท่อเหล็กอาบสังกระสี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑ ๑/๔ นิ้ว และหนา 
๑.๔๐ มิลิเมตร ตัดยาว ๐.๐๕ มิลิเมตร ราคา
หลักละ ๙๐ บาท จ านวน ๒๒๐ หลัก เป็นเงิน 
๑๙,๘๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๕๕,๐๐๐.-
บาท (-ห้าหมื่นห้าพนับาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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 6)

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

หรือจ้าง
9 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 3,306.00 3,306.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ ร้านกาหลงดีไซน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0329/61

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3,306.00 3,306.00 และมีอาชีพรับจ้าง 20/9/2561
ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร และยาว ๗๒๕ เมตร ท างานดังกล่าว
ราคาตารางเมตรละ ๑๒๐ บาท จ านวน ๑ ป้าย โดยตรง
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๓,๓๐๖.-บาท 
(-สามพนัสามร้อยหกบาทถ้วน-)

10 จัดซ้ือธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ 8,250.00 8,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0330/61
ตามโครงการจัดงานส่งเสริมและสนับสนุน อุทยานเคร่ืองเขียน อุทยานเคร่ืองเขียน และมีอาชีพขาย 20/8/2561
การบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 8,250.00 8,250.00 วัสดุดังกล่าว
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข “การเตรียมการ โดยตรง
รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี” รายละเอียดดังนี้ ๑.ธงชาติไทย 
ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร และยาว ๙๐ เมตร 
ราคาผืนละ ๓๕ บาท จ านวน ๑๑๐ ผืน  เป็นเงิน 
๓,๘๕๐.-บาท ๒.ธงตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์
 (ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผืนผ้าของธง
เป็นสีม่วง) ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร และยาว ๙๐ 
เมตร ราคาผืนละ ๔๐ บาท จ านวน ๑๑๐ ผืน 
เป็นเงิน ๔,๔๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๘,๒๕๐.-บาท (-แปดพนัสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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
11 จัดซ้ือผ้าร้ิวและวัสดุอื่นที่จ าเป็นต้องใช้ในการ 9,475.00 9,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีไรแก้ว ร้านศรีไรแก้ว คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0331/61

ตกแต่งอาคารสถานที่ตามโครงการจัดงานส่งเสริม 9,475.00 9,475.00 และมีอาชีพขาย 20/9/2561
และสนับสนุนการบริหารการปกครองในระบอบ วัสดุดังกล่าว
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยตรง
“การเตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รายละเอียด
ดังนี้ ๑.ผ้าสีขาว ซ่ึงเป็นผ้าเส้นใยที่สังเคราะห์  
เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์/ผ้าไนล่อน/ผ้าต่วน เป็นต้น
ราคาเมตรละ ๒๕ บาท ยาวรวมจ านวน ๑๘๐ 
เมตร เป็นเงิน ๔,๕๐๐.-บาท ๒.ผ้าสีม่วง ซ่ึงเป็น
ผ้าเส้นใยที่สังเคราะห์ เช่น ผ้าโพลีเอสเตอร์/
ผ้าไนล่อน/ผ้าต่วน เป็นต้น ราคาเมตรละ ๒๕ บาท
ยาวรวมจ านวน ๑๘๐ เมตร เป็นเงิน ๔,๕๐๐.-
บาท ๓.ลวดเส้นเล็ก (มัดผ้า) ราคาขดละ ๕๐บาท
จ านวน ๔ ขด เป็นเงิน ๒๐๐.-บาท ๔.คีมตัดลวด/
คีมบิด ราคาอันละ ๕๕ บาท จ านวน ๕ อัน 
เป็นเงิน ๒๗๕.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๙,๔๗๕.-บาท (-เก้าพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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 8)

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

หรือจ้าง
12 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,867.00 2,867.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเชียงราย จ ากัด บริษัทโตโยต้าเชียงราย จ ากัด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0315/61

และขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข (สาขาแม่ขะจาน) (สาขาแม่ขะจาน) และมีอาชีพรับจ้าง 6/9/2561
ทะเบียน กน ๒๔๕ เชียงราย รหัสครุภณัฑ์ 2,867.07 2,867.07 ท างานดังกล่าว
๐๐๑๕๕๐๐๐ รวมเป็นเงินทั้งสิน ๒,๘๖๗.๐๗ โดยตรง
บาท (-สองพนัแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสตางค์-)

13 จัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละวารสารเพื่อให้บริการความรู้ 800.00 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอส ที บุ๊ก โฟน ร้านเอส ที บุ๊ก โฟน คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0341/61
แก่ประชาชน ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 800.00 800.00 และมีอาชีพขาย 29/8/2561
จ านวน ๓๐ วัน รายละเอียดดังนี้ ๑. หนังสือพมิพ์ วัสดุดังกล่าว
รายวันไทยรัฐ จ านวน ๓๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐.-บาท โดยตรง
เป็นเงิน ๓๐๐.-บาท ๒.หนังสือพมิพร์ายวันเดลินิวส์
จ านวน ๓๐ เล่ม ๆ ละ ๑๐.-บาท เป็นเงิน ๓๐๐.-
บาท ๓. วารสารรายสัปดาห์ จ านวน ๔ เล่ม ๆ ละ 
๕๐.-บาท เป็นเงิน ๒๐๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๘๐๐.-บาท (-แปดร้อยบาทถ้วน-) 

14 จัดซ้ือเคร่ืองบริโภค (น้ าด่ืม) ประจ าเดือน กันยายน 305.00 305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านพทุธรักษา ร้านบ้านพทุธรักษา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0346/61
๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๓๐๕.-บาท 305.00 305.00 และมีอาชีพขาย 29/8/2561
(-สามร้อยห้าบาทถ้วน-) วัสดุดังกล่าว

โดยตรง

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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
15 จัดซ้ือกรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง   12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแชมป์ดับเพลิง กู้ภยั ร้านแชมป์ดับเพลิง กู้ภยั คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0334/61

(พร้อมติดชื่อหน่วยงาน) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12,000.00 12,000.00 และมีอาชีพขาย 20/9/2561
12,000.-บาท (-หนึ่งหมื่นสองพนับาทถ้วน-) ร้านนครเทิง  การดับเพลิง วัสดุดังกล่าว

13,500.00 โดยตรง
ร้านโปรไฟร์ เซฟต้ีเรซคิว และเสนอราคาต่ าสุด

12,500.00
16 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 8,280.00 8,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายกิตติรัตน์ หจก.เชียงรายกิตติรัตน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0344/61

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองตัดหญา้ และ 8,280.00 8,280.00 และมีอาชีพขาย 31/8/2561
รถตัดหญา้ส่วนกลางของ อบต.แม่เจดีย์  วัสดุดังกล่าว
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน โดยตรง
๘,๒๘๐.-บาท(-แปดพนัสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยใน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร ใจดี นางสาวชไมพร ใจดี คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0339/61
การปฏบิัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ จ านวน 9,000.00 9,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/8/2561
๑ อัตรา โดยมีก าหนดปฏบิัติงานดังกล่าวและไม่ให้ ท างานดังกล่าว
เกิดความเสียหายแก่ราชการได้ ในเดือน โดยตรง
กันยายน  ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   
๙,๐๐๐.-บาท  (-เก้าพนับาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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 10)

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

หรือจ้าง
18 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑๒ รายการ 10,830.00 10,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0314/61

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๑๐,๘๓๐.-บาท อุทยานเคร่ืองเขียน อุทยานเคร่ืองเขียน และมีอาชีพขาย 6/9/2561
(-หนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน-) 10,830.00 10,830.00 วัสดุดังกล่าว

โดยตรง
19 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์การแข่งขันกีฬา 706.00 706.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิปร้ิน แม่ขะจาน ร้านออฟฟศิปร้ิน แม่ขะจาน คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0335/61

แห่งชาติ คร้ังที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑) “เจียงฮาย 706.00 706.00 และมีอาชีพรับจ้าง 21/9/2561
เกมส์จ านวน” กีฬาคนพกิารแห่งชาติ คร้ังที่ ๓๖ ท างานดังกล่าว
(พ.ศ. ๒๕๖๒)”น้ ากกเกมส์” รายละเอียดดังนี้ โดยตรง
๑.ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขนาด ๓เมตร?๑เมตร จ านวน ๑ ป้าย เป็นเงิน 
๓๖๐.-บาท ๒.ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชา
สัมพนัธ์(ป้ายญี่ปุ่น)ขนาด ๑.๒๐เมตร ๒.๔๐ เมตร
จ านวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๔๖.-บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน ๗๐๖.-บาท (-เจ็ดร้อยหกบาทถ้วน-)

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏบิัติงาน 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรารัตน์ จอมธรรมรัตนน์างสาววรารัตน์ จอมธรรมรัตน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0340/61
ช่วยงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา โดยมีก าหนด 9,000.00 9,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 31/8/2561
ปฏบิัติงานดังกล่าวและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ ท างานดังกล่าว
ราชการได้ ในเดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ถึงเดือน โดยตรง
กันยายน ๒๕๖๑ ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๑ 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๙,๐๐๐.-บาท(เก้าพนับาทถ้วน)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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 11)

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

หรือจ้าง
21 จ้างเหมารถรับส่ง เด็กที่เข้ารับการพฒันาในศูนย์ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางพชัรี ไชยทัศน์ นางพชัรี ไชยทัศน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0342/61

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

22 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการพฒันา 240.00 240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิปร้ิน แม่ขะจาน ร้านออฟฟศิปร้ิน แม่ขะจาน คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0326/61
บุคลากรทางการศึกษา ขนาดสูง๑.๐๐-๒.๐๐เมตร 240.00 240.00 และมีอาชีพรับจ้าง 13/8/2561
จ านวน ๑ ป้ายๆละ ๒๔๐.-บาท (-สองร้อยส่ีสิบ ท างานดังกล่าว
บาทถ้วน-) โดยตรง

23 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 1,100.00 1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุดาริน ศรีชาติ นางสุดาริน ศรีชาติ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0327/61
เคร่ืองด่ืมตามโครงการพฒันาบุคลากรทางการ 1,100.00 1,100.00 และมีอาชีพรับจ้าง 13/8/2561
ศึกษารายละเอียดดังนี้ ๑.จ้างเหมาประกอบอาหาร ท างานดังกล่าว
กลางวัน จ านวน ๑๑ คนๆละ๕๐.-บาท เป็นเงิน โดยตรง
๕๕๐.-บาท  ๒.จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
เช้า-บ่าย (๒มื้อ)จ านวน ๑๑ คนๆ ละ ๒๕.-บาท 
เป็นเงืน ๕๕๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๑,๑๐๐.-
บาท (-หนึ่งพดัหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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 12)

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

หรือจ้าง
24 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองการศึกษาฯ จ านวน 3 823.00 823.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0344/61

รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๘๒๓.-บาท อุทยานเคร่ืองเขียน อุทยานเคร่ืองเขียน และมีอาชีพขาย 31/8/2561
(-แปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน-) 823.00 823.00 วัสดุดังกล่าว

โดยตรง
25 จัดซ้ือเคร่ืองบริโภค (น้ าด่ืม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 210.00 210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ้านพทุธรักษา ร้านบ้านพทุธรักษา คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0344/61

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ประจ าเดือน 210.00 210.00 และมีอาชีพขาย 31/8/2561
กันยายน ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๒๑๐.-บาท วัสดุดังกล่าว
(-สองร้อยสิบบาทถ้วน-) โดยตรง

26 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้  จ านวน 11 รายการ 12,365.00 12,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแม่ขะจานการไฟฟา้ ร้านแม่ขะจานการไฟฟา้ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0333/61
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12,365.-บาท 12,365.00 12,365.00 และมีอาชีพขาย 20/8/2561
(-หนึ่งหมื่นสองพนัสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-) วัสดุดังกล่าว

โดยตรง
27 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบส านักงานองค์การบริหาร 265,000.00 265,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต หจก. ศรัณย์รัชต์ิเทวีคอนกรีต คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0325/61

ส่วนต าบลแม่เจดีย์ ปริมาณงานขนาดความยาว 265,000.00 265,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 20/9/2561
145.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ก่อสร้างตาม หจก.ดวงสุวรรณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ท างานดังกล่าว
แบบแปลนของกองช่าง อบต.แม่เจดีย์  พร้อมป้าย 277,000.00 โดยตรง
โครงการระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย หจก.ไร่รุ่งเจริญพฒันา และเสนอราคาต่ าสุด
และป้ายถาวรหลังการก่อสร้าง 1 ป้าย ตามแบบที่ 269,000.00
อบต.ก าหนด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 265,000.-บาท

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  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 13)

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

หรือจ้าง
28 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการอบรมให้ความรู้และ 360.00 360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกาหลงดีไซน์ ร้านกาหลงดีไซน์ คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0311/61

ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ 360.00 360.00 และมีอาชีพรับจ้าง 5/9/2561
การคัดแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ท างานดังกล่าว
(คร้ังที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จ านวน  โดยตรง
๑  ป้าย  ขนาด ๑X๓ เมตร   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
๓๖๐.-บาท (-สามร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

29 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันและจ้างเหมาจัดท า 12,750.00 12,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรพนิ กองน้อย นางอรพนิ กองน้อย คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0312/61
อาหารว่างมื้อเช้า ตามโครงการอบรมให้ความรู้ 12,750.00 12,750.00 และมีอาชีพรับจ้าง 5/9/2561
และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การ ท างานดังกล่าว
คัดแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี (คร้ังที๒่) โดยตรง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ดังนี้ ๑.จ้างเหมา
จัดท าอาหารกลางวัน  จ านวน ๑๗๐ คนๆละ 
๕๐.-บาท  รวมเป็นเงิน  ๘,๕๐๐.-บาท
๒.จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง  จ านวน ๑ มื้อๆละ 
๒๕ บาท  จ านวน ๑๗๐ คน  รวมเป็นเงิน  
๔,๒๕๐.-บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน๑๒,๗๕๐.-บาท
(-หนึ่งหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

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

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 14)

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

หรือจ้าง
30 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราญชลี วงค์ค ายอด นางสาวปราญชลี วงค์ค ายอด คุณสมบัติครบถ้วน CNTR-0323/61

ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 8,000.00 8,000.00 และมีอาชีพรับจ้าง 13/9/2561
ธรรมชาติและวิถีชีวิตด้ังเดิม (Homestay) ท างานดังกล่าว
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ โดยตรง
ดังนี้  ๑.จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน จ านวน
๘๐ คนๆละ ๕๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ เป็นเงิน 
๔,๐๐๐.-บาท  ๒.จ้างเหมาจัดท าอาหารว่าง 
จ านวน ๘๐ คน  จ านวน ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท 
เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๘,๐๐๐.-บาท (แปดพนับาทถ้วน-)

31 จ้างเหมาจัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิตด้ังเดิม (Homestay) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๒ รายการ 
ดังนี้ ๑.จ้างเหมาจัดท าเกียรติบัตร ขนาด A๔ (สี)
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิถีชีวิต
ด้ังเดิม (Homestay)ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

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

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 



แบบ สขร.๑ (แผ่นที่ 15)

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

หรือจ้าง
จ านวน ๘๐ คน ราคาฉบับละ ๒๕ บาท เป็นเงิน หมายเหตุ : ต่อจากข้อ 31
๒,๐๐๐ บาท  ๒.จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและ
วิถีชีวิตด้ังเดิม (Homestay) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร จ านวน 
๑ ป้าย เป็นเงิน ๓๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
๒,๓๖๐.-บาท (-สองพนัสามร้อยหกสิบบาทถ้วน-)

(นางสาวปริยาภรณ์  ชนิปรีญา)
นักวิชาการพสัดุปฏบิัติการ

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

        ผู้อ านวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 




































































