
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป

1 จางเหมาปรับเกรดถนนเขา พท การเกษตร 59,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนล 59,000.00 หจก.มารคคอนเนล 5,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 101 /65 2 มี.ค. 65

2 หมึกเครื่องถายเอกสาร สํานักปลัด 9,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก จํากัด 9,280.00 บริษัท ริโก จํากัด 9,280.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 32 /65 4 มี.ค. 65

3 วัสดุซอมแซมหลังคา วาตภัย ม.2 1,155.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปายนานาภัณฑ 1,155.00 หจก.ปายนานาภัณฑ 1,155.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 33 /65 4 มี.ค. 65

4 วัสดุซอมแซมบาน วาตภัย ม.9 11,507.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปายนานาภัณฑ 11,507.00 หจก.ปายนานาภัณฑ 11,507.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 34 /65 7 มี.ค. 65

5 ทอ คสล. ม.10 22,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปายนานาภัณฑ 22,350.00 หจก.ปายนานาภัณฑ 22,350.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 35 /65 7 มี.ค. 65

6 วัสดุตามโครงการจัดการขยะ 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รานอัมพิกา 1,350.00 รานอัมพิกา 1,350.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 36 /65 7 มี.ค. 65

7 ทอพีวีซ ีม.9 28,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปายนานาภัณฑ 28,080.00 หจก.ปายนานาภัณฑ 28,080.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 37 /65 7 มี.ค. 65

8 ทอพีวีซ ีม.10 22,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปายนานาภัณฑ 22,350.00 หจก.ปายนานาภัณฑ 22,350.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 38 /65 7 มี.ค. 65

9 หมึกเครื่องถายเอกสาร กองคลัง 10,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวีเค 10,500.00 รานวีเค 4,300.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง ซื้อ 39 /65 7 มี.ค. 65

10 จางเหมาซอมแซมไฟกิ่ง ม.2 2,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนล 2,990.00 หจก.มารคคอนเนล 2,900.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 102 /65 7 มี.ค. 65

11 จางเหมาซอมแซมไฟกิ่ง ม.5 8,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนล 8,720.00 หจก.มารคคอนเนล 8,700.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 103 /65 7 มี.ค. 65

12 จางรถประชาสัมพันธ โครงการจัดการขยะ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนล 3,000.00 หจก.มารคคอนเนล 3,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 104 /65 7 มี.ค. 65

13 กอสรางถนน คสล. ม.1 398,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพาณิชยปาย 398,700.00 หจก.เจริญพาณิชยปาย 388,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 7 /65 8 มี.ค. 65

14 กอสรางถนน คสล. ม.2 248,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวีบ้ิลดิ้งโฮม 248,900.00 หจก.เอสวีบ้ิลดิ้งโฮม 243,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 8 /65 8 มี.ค. 65

15 จางวางทอประบบประปา ม.9 371,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพาณิชยปาย 371,000.00 หจก.เจริญพาณิชยปาย 368,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 9 /65 8 มี.ค. 65

16 จางวางทอประบบประปา ม.6 400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพาณิชยปาย 400,000.00 หจก.เจริญพาณิชยปาย 400,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 10 /65 8 มี.ค. 65

17 กอสรางถนน คสล. ม.10 357,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวีบ้ิลดิ้งโฮม 357,240.00 หจก.เอสวีบ้ิลดิ้งโฮม 344,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 11 /65 8 มี.ค. 65

18 ซื้ออาหารเสริมนม ศพด. 38,239.80 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 38,239.80 บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 38,239.80 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา ซื้อ 08 /65 15 มี.ค. 65

19 ซื้ออาหารเสริมนม สพฐ. 174,073.20 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 174,073.20 บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 174,073.20 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา ซื้อ 09 /65 15 มี.ค. 65

20 ซื้ออาหารเสริมนม สพฐ. 1,595.28 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 1,595.28 บ.เชียงใหมเฟรชมิลค จํากัด 1,595.28 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา ซื้อ 10 /65 15 มี.ค. 65

และราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ประจําเดือนมีนาคม 2565

องคการบริหารสวนตาํบลแมนาเติง  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุปและราคาที่เสนอ ท่ีตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

21 จางเหมาขุดบอขยะ ม.8 14,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนล 14,900.00 หจก.มารคคอนเนล 14,900.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 105 /65 15 มี.ค. 65

22 จางเหมาซอมแซมถนนขามลําหวย ม.10 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนล 29,000.00 หจก.มารคคอนเนล 29,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 106 /65 15 มี.ค. 65

23 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกน้ํา 34,798.54 เฉพาะเจาะจง บ.ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด 34,798.54 บ.ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด 34,798.54 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 107 /65 24 มี.ค. 65

24 กอสรางถนน คสล.ม.2 478,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มารคคอนเนล 478,300.00 หจก.มารคคอนเนล 465,500.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 12 /65 25 มี.ค. 65

25 ขุดสระเพ่ือกักเก็บน้ํา ม.4 322,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญพาณิชยปาย 322,400.00 หจก.เจริญพาณิชยปาย 322,400.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 13 /65 25 มี.ค. 65

26 กอสรางถนน คสล.ม.5 477,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวีบ้ิลดิ้งโฮม 477,000.00 หจก.เอสวีบ้ิลดิ้งโฮม 463,800.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ สัญญา จาง 14 /65 25 มี.ค. 65

27 จางเหมาปฏิบัติงานกูชีพกูภยั 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ วิริยะหิรัญเกียรติ 9,000.00 นายธีระศักดิ์ วิริยะหิรัญเกียรติ 9,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 108 /65 31 มี.ค. 65

28 จางเหมาปฏิบัติงานกูชีพกูภยั 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะนัฐ  ดํารงพนาไพร 9,000.00 นายปยะนัฐ  ดํารงพนาไพร 9,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 109 /65 31 มี.ค. 65

29 จางเหมาปฏิบัติงานบันทึกขอมูล กองคลัง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิตพงษ  ตาปนปา 9,000.00 นายบัณฑิตพงษ  ตาปนปา 9,000.00 เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ ใบสั่ง จาง 110 /65 31 มี.ค. 65

30 คาอาหาร โครงการปองกันและควบคุมโรค Covid 2,500.00           ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานนองเบส 2,500.00     เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 3 มี.ค. 65

31 คาอาหาร โครงการปองกันและควบคุมโรค Covid 1,500.00           ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานนองเบส 1,500.00     เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 7 มี.ค. 22

32 คาน้ําดื่ม  โครงการจัดการขยะ 350.00             ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานน้ําแข็งแบงค ไอซ 350.00        เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 14 มี.ค. 65

33 ถุงยังชีพ ผูปวยโควิด 17,050.00         ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานสมศักด น้ําคํา 17,050.00    เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 25 มี.ค. 65

34 คาอาหาร โครงการปองกันและควบคุมโรค Covid 1,500.00           ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานนองเบส 1,500.00     เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 25 มี.ค. 65

35 ถุงยังชีพ ผูปวยโควิด 7,920.00           ยกเวนการจัดซื้อจัดจางตามหนังสือสั่งการฯ รานสมศักด น้ําคํา 7,920.00     เปนผูมีอาชีพขายพัสดนุี้ 30 มี.ค. 65

3,584,248.82 3,466,098.82


