
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล " ห้าม

ท้ิงขยะ"
    1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ         1,500.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

57/2565       

ลว.1 ก.พ 2565

2 จ้างเหมาบริการผู้สูงอายุ   72,000.00    72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ ขันธวงค์       72,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

58/2565       

ลว.1 ก.พ 2565

3
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติ

หน้าท่ี ภารโรง
  72,000.00    72,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายถิรพิทย์  ดวงค า       72,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

59/2565       

ลว.1 ก.พ 2565

4
จ้างเหมาจัดท าตรายาง 

จ านวน 3 รายการ
      810.00        810.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
          810.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

60/2565       

ลว.2 ก.พ 2565

5
ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 

จ านวน 17 รายการ
    8,302.00      8,302.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
        8,302.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

61/2565       

ลว.8 ก.พ 2565

6
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 

"Check In"
      450.00        450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ           450.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

62/2565       

ลว.10 ก.พ 2565

7
ซ้ือน้ ามันเคร่ืองก่ึงสังเคราะห์ 

1 แกลอน
      780.00        780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยงยศการช่าง           780.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

63/2565       

ลว.14 ก.พ 2565

8
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

(Nisson) นค.5217
    5,260.00      5,260.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านยงยศการช่าง         5,260.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

64/2565       

ลว.14 ก.พ 2565

       ร้านยงยศการช่าง     

   (5,260)

ร้านยงยศการช่าง        

(780)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี 1 มีนำคม 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง

ร้านโฟกัสคัลเลอร์แล็บ

(1,500)

     นายประจวบ ขันธวงค์ 

    (72,000)

     นายถิรพิทย์  ดวงค า    

 (72,000)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซีอาร์

สปอร์ตกรุ๊ป(810)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซีอาร์

สปอร์ตกรุ๊ป(8,302)

ร้านโฟกัสคัลเลอร์แล็บ  

(450)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

9

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล

โครงการรณรงค์ป้องกันการ

ทุจริต

    1,230.00      1,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีงามรวมป้าย         1,230.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

65/2565       

ลว.14 ก.พ 2565

10
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กว 

5400 ชม
  41,854.12    41,854.12 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ 

จ ากัด
      41,854.12

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

66/2565       

ลว.17 ก.พ 2565

11
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (ติด

บ้านผู้กักตัวโควิด)
      720.00        720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ           720.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

67/2565       

ลว.17 ก.พ 2565

12 ซ้ือถุงยังชีพ จ านวน 3 ชุด     2,070.00      2,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฮันน้ี ช็อป         2,070.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

68/2565       

ลว.17 ก.พ 2565

13
ซ้ือน้ ามันเคร่ืองก่ึงสังเคราะห์ 

7 ลิตร
    1,310.00      1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยงยศการช่าง         1,310.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

69/2565       

ลว.22 ก.พ 2565

14
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

 จ านวน 3 รายการ
    1,140.00      1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยงยศการช่าง         1,140.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

70/2565       

ลว.22 ก.พ 2565

15
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง

ช่าง) จ านวน 5 รายการ
    6,860.00      6,860.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเนคโอเอเซอร์วิส

จ ากัด
        6,860.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

71/2565       

ลว.24 ก.พ 2565

216,286.12   

บริษัทเนคโอเอเซอร์วิส

จ ากัด(6,860)

รวมท้ังส้ิน(สองแสนหน่ึงหม่ืนหกพันสองร้อยแปดสิบหกบำทสิบสองสตำงค์)

       ร้านศรีงามรวมป้าย   

     (1,230)

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ 

จ ากัด (41,854.12)

    ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ 

 (720)

       ร้าน ฮันน้ี ช็อป        

(2,070)

       ร้านยงยศการช่าง     

   (1,310)

       ร้านยงยศการช่าง     

   (1,140)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง


