
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1 จ้างเหมาขับรถขุดตีนตะขาบ      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล กองค า      108,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

1/2565            

ลว.1 ต.ค 2564

2 จ้างเหมาขับเคร่ืองจักรขนาดเบา      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย กว้างปิน      108,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

2/2565           

ลว.1 ต.ค 2564

3
จ้างเหมาปฎิบัติในการบันทึก

ข้อมูล
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง

ว่าท่ีร้อยตรี            

 อามิลท์ตรา ทองยืน
     108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

3/2565            

ลว.1 ต.ค 2564

4 จ้างเหมาขับรถท่ัวไป      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร  ขาวงาม      108,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

4/2565           

ลว.1 ต.ค 2564

5
จ้างเหมาช่วยเจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์พร ชัยเลิศ      108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

5/2565            

ลว.1 ต.ค 2564

6
จ้างเหมาพนักงานท าความ

สะอาดอาคาร
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนิภา  นันตา      108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

6/2565            

ลว.1 ต.ค 2564

7 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพิทย์ ดวงค า      108,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

7/2565           

ลว.1 ต.ค 2564

นายถิรพิทย์ ดวงค า    

(108,000)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี    1 พฤศจิกำยน 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

นายนพดล  กองค า 

(108,000)

นายสมชาย กว้างปิน  

(108,000)

ว่าท่ีร้อยตรีอามิลท์ตรา ทอง

ยืน  (108,000)

     นายนิกร  ขาวงาม      

(108,000)

น.ส.พิมพ์พร ชัยเลิศ 

(108,000)

นางสาวพรนิภา  นันตา  

(108,000)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

8
จ้างเหมาเพ่ือช่วยปฎิบัติงานใน

กองคลัง
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ แซ่วะ      108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

8/2565           

ลว.1 ต.ค 2564

9
จ้างเหมาเพ่ือช่วยปฎิบัติงานใน

กองคลัง
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชราภา บุญ

เรือง
     108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

9/2565           

ลว.1 ต.ค 2564

10
จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บ

รายได้
      18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.นวภัสร์ มังสาสติ

พงศ์
       18,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

10/2565          

ลว.1 ต.ค 2564

11
จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงบาน

เก่ียวกับการเขียนแบบ กองช่าง
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง

น.ส.วิไลลักษณ์ 

วัฒณะรุ่ง
     108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

11/2565          

ลว.1 ต.ค 2564

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติกร  ทันใด      108,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

12/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

13
จ้างเหมาเพ่ือช่วยงานวิเคราะห์

นโยบายและแผน
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิวาทิพย์  ปันดวง      108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

13/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

14
จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รจนา  ปีก่ า      108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

14/2565          

ลว.1 ต.ค 2564

15 จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยช่าง      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย ภูเวียง      108,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

15/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

16
จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานในศพด.

บ้านเหล่า
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรรัตน์ อ่ินแก้ว      108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

16/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

นางสาวอาภรณ์ แซ่วะ    

(108,000)

นางสาวพัชราภา บุญเรือง   

(108,000)

น.ส.นวภัสร์ มังสาสติพงศ์ 

(18,000)

น.ส.วิไลลักษณ์ วัฒณะรุ่ง   

(108,000)

     นายฐิติกร  ทันใด       

(108,000)

น.ส.ทิวาทิพย์ ปันดวง 

(108,000)

น.ส.รจนา   ปีก่ า   

(108,000)

     นายอรรถชัย ภูเวียง

(108,000)

 น.ส.อมรรัตน์ อ่ินแก้ว 

(108,000)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง  วงเงินท่ีซ้ือ/จ้ำง  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

17 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา      108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิยะดา  ธรรมสอน      108,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

17/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

18
จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานในศพด.

บ้านก๋ายน้อย
     108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุทิรัตน์  ปันดวง      108,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

18/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

19
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าปี

งบประมาณ 2565
     264,000.00      264,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุขุมเซอร์วิส 

จ ากัด  (สาขาแม่แตง)
     264,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

19/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

20
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านัก

ปลัด)
      38,520.00       38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เน็ค โอเอ 

เซอร์วิส จ ากัด
       38,520.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

20/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

21 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองคลัง)       12,840.00       12,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เน็ค โอเอ 

เซอร์วิส จ ากัด
       12,840.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

21/2565          

ลว.1 ต.ค 2564

22
จ้างเหมาท าป้ายประกาศรับ

สมัครเลือกต้ัง
          600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง

 ร้านโฟกัส คัลเลอร์

แล็บ
           600.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

21/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

23
ค่าซ้ือหมึกพิมพ์ (โครงการ

เลือกต้ัง)
        4,290.00         4,290.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิรชา คอมพิว

เมท จ ากัด
         4,290.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

22/2565         

ลว.5 ต.ค 2564

24
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้า

เล่มข้อบัญญัติ
        4,333.00         4,333.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เอกสาร          4,333.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

23/2565          

 ลว.26 ต.ค 2564

25
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน

 20 รายการ
        1,320.00         1,320.00 เฉพาะเจาะจง

 ร้านโฟกัส คัลเลอร์

แล็บ
         1,320.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

24/2565          

ลว.29 ต.ค 2564

2,179,903.00  

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 

สาขาแม่แตง(264,000)

บริษัท เน็ค โอเอ เซอร์วิส 

จ ากัด (38,520)

บริษัท เน็ค โอเอ เซอร์วิส 

จ ากัด (12,840)

รวมท้ังส้ิน(สองล้ำนหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเก้ำพันเก้ำร้อยสำมบำทถ้วน)

    ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ  

(1,320)

    ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ  

(600)

บริษัท วิรชา คอมพิวเมท  

จ ากัด (4,290)

          ร้าน อ.เอกสาร      

   (4,333)

    น.ส.วิยะดา  ธรรมสอน

(108,000)

   น.ส.สุทิรัตน์  ปันดวง

(108,000)


