
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท (บาท) โดยสรุป

1 จางซอมแซมถนน คสล.ม.7 482,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดุสิตา  คําคุณ 482,600.00 น.ส.ดุสิตา  คําคุณ 482,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 1 /65 7 ม.ค. 65

2 จางซอมแซมถนน คสล.ม.6 488,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนลฯ 488,300.00 หจก.มารคคอนเนลฯ 488,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 2 /65 7 ม.ค. 65

3 จางปรับปรุงระบบประปา บานมวงสรอย 484,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดุสิตา  คําคุณ 484,000.00 น.ส.ดุสิตา  คําคุณ 483,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 3 /65 7 ม.ค. 65

4 จางซอมแซมถนน คสล.บานมวงสรอย 471,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนลฯ 471,300.00 หจก.มารคคอนเนลฯ 471,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 4 /65 10 ม.ค. 65

5 จางซอมแซมถนน คสล.บานไทรงาม 455,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นริศรา  เต็มเปยง 455,200.00 น.ส.นริศรา  เต็มเปยง 455,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 5 /65 13 ม.ค. 65

6 กอสรางระบบประปา  ม.2 5,200,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วอเตอรปอกจํากัด 5,200,000.00 บ.วอเตอรปอกจํากัด 5,200,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 6 /65 17 ม.ค. 65

7 น้ําดื่มสนับสนุนการปองกันฯ COVID-19 8,800.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําแข็งแบงค-ไอซ 8,800.00 รานน้ําแข็งแบงค-ไอซ 8,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 23 /65 17 ม.ค. 65

8 จางทําปาย รณรงค COVID-19 5,400.00 เฉพาะเจาะจง รานปายไซน 5,400.00 รานปายไซน 5,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 70 /65 17 ม.ค. 65

9 จางถายเอกสาร รณรงค COVID-19 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานปายถายเอกสาร 2,400.00 รานปายถายเอกสาร 2,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 71 /65 17 ม.ค. 65

10 จางปรับเกรดถนนดิน ม.9 ผีลู 111,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิน  ใจกันทา 111,300.00 นายนาวิน  ใจกันทา 111,300.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 72 /65 17 ม.ค. 65

11 จางปรับเกรดถนนดิน ม.10 69,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรวิพัฒน  ปุดธรรม 69,800.00 นายรวิพัฒน  ปุดธรรม 69,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 73 /65 17 ม.ค. 65

12 จางปรับเกรดถนนดิน ม.9 น้ําปลามุง 33,900.00 เฉพาะเจาะจง นายรวิพัฒน  ปุดธรรม 33,900.00 นายรวิพัฒน  ปุดธรรม 33,900.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 74 /65 17 ม.ค. 65

13 จางปรับเกรดถนนดิน ม.9  ในของ 22,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรวิพัฒน  ปุดธรรม 22,600.00 นายรวิพัฒน  ปุดธรรม 22,600.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 75 /65 17 ม.ค. 65

14 จางซอมแซมระบบไฟกิ่งสนามกีฬา 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร  ตาคํา 9,500.00 นายนคร  ตาคํา 9,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 76 /65 18 ม.ค. 65

15 จางขุดลอกลําเหมืองเพ่ือผลิตน้ําประปา 6,210.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ เดี่ยวตระกูล 6,210.00 นายสุทธิพงษ เดี่ยวตระกูล 6,200.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 77 /65 18 ม.ค. 65

16 ซื้อหินแมน้ํา ม.7 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร   อินวัน 24,000.00 นายเสกสรร   อินวัน 24,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 24 /65 21 ม.ค. 65

17 หมึกเครื่องถายเอกสาร กองคลัง 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวีเค 3,500.00 รานวีเค 3,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 25 /65 26 ม.ค. 65

18 หมึกเครื่องถายเอกสาร กองชาง 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวีเค 3,500.00 รานวีเค 3,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 26 /65 26 ม.ค. 65

19 ซื้ออาหารเสริมนม ศพด 48,437.08 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเฟรชมิลค 48,437.08 บ.เชียงใหมเฟรชมิลค 48,437.08 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา ซื้อ 5 /65 26 ม.ค. 65

20 ซื้ออาหารเสริมนม สพฐ 220,492.72 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเฟรชมิลค 220,492.72 บ.เชียงใหมเฟรชมิลค 220,492.72 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา ซื้อ 6 /65 26 ม.ค. 65

21 จางทําอาหารกลางวัน ศพด.มวงสรอย 15,561.00 เฉพาะเจาะจง นางประณีต  หนุมเปย 15,561.00 นางประณีต  หนุมเปย 15,561.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 78 /65 31 ม.ค. 65

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ประจําเดือนมกราคม  2565

องคการบริหารสวนตาํบลแมนาเติง  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

22 จางทําอาหารกลางวัน ศพด.นาจลอง 13,965.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวลอย  จองตะ 13,965.00 นางบัวลอย  จองตะ 13,965.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 79 /65 31 ม.ค. 65

23 จางทําอาหารกลางวัน ศพด.หมอแปง 10,773.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค  อุนเมืองใจ 10,773.00 นางอนงค  อุนเมืองใจ 10,773.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 80 /65 31 ม.ค. 65

24 จางทําอาหารกลางวัน ศพด.ปางแปก 8,778.00 เฉพาะเจาะจง นางสวิง  ธรรมใจ 8,778.00 นางสวิง  ธรรมใจ 8,778.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 81 /65 31 ม.ค. 65

25 จางทําอาหารกลางวัน ศพด.ผีลู 9,177.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค  ใจชิด 9,177.00 นางอนงค  ใจชิด 9,177.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 82 /65 31 ม.ค. 65

26 จางทําอาหารกลางวัน ศพด.ไทรงาม 6,783.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพ็ญ  อิ่งตะ 6,783.00 น.ส.วันเพ็ญ  อิ่งตะ 6,783.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 83 /65 31 ม.ค. 65

27 จางทําความสะอาดน้ําตก 24,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรวิภา  สุแหลง 24,000.00 น.ส.กรวิภา  สุแหลง 24,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 84 /65 31 ม.ค. 65

28 ปายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 450.00         ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานปายไอคิว 450.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 4 ม.ค. 65

29 จางเหมาติดตั้งไฟฟาโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 3,500.00      ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ บรรเลง  ยานะรินทร 3,500.00      เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 4 ม.ค. 65

30 คาอาหาร ประชุมสภา ครั้งแรก 600.00         ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ นางสาวอังคณา  แกวฟู 600.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 7 ม.ค. 65

31 คาอาหาร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 700.00         ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ นางสาวอังคณา  แกวฟู 700.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 7 ม.ค. 65

32 จางซอมแซมไมโครโฟน 490.00         ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ เอกอิเลคทรอนิกส 490.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 11 ม.ค. 65

33 คาอาหาร ประชุมสภา 2,200.00      ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ นางสาวพิมพพิชชา แกวฟู 2,200.00      เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 28 ม.ค. 65

34 ปายโครงการบวชปา บานปางแปก 450.00         ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานปายไอคิว 450.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 31 ม.ค. 65

35 น้ําดื่ม โครงการบวชปา บานปางแปก 800.00         ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ จิ๊กโกพารวย 800.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 31 ม.ค. 65

36 อาหารวาง โครงการบวชปา บานปางแปก 3,750.00      ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานนองเบส 3,750.00      เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 31 ม.ค. 65

37 คาอาหาร โครงการปองกันและควบคุมโรค Covid 2,500.00      ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานนองเบส 2,500.00      เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 31 ม.ค. 65

8,255,716.80 8,253,806.80


