
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ีซ้ือ/

จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1
จ้างเหมาท าตราประทับบัตร

เลือกต้ัง จ านวน 6 รายการ
      1,800.00        1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์ ช้อป        1,800.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

25/2565          

ลว.1 พ.ย 2564

2 จ้างเหมาท าป้ายท้ิงขยะ         300.00          300.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านโฟกัส คัลเลอร์

แล็บ
         300.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

26/2565         

ลว.3 พ.ย 2564

3
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ (ศูนย์

 CI)
      9,150.00        9,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงเคร่ืองครัว        9,150.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

27/2565          

ลว8 พ.ย 2564

4
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์
      4,550.00        4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านม่ังมีเภสัช        4,550.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

28/2565           

ลว.8 พ.ย 2564

5
จ้างเหมาท าบอร์ด

ประชาสัมพันธ์งานเลือกต้ัง
    46,800.00      46,800.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกอาทิตย์    

นันตา
     46,800.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

29/2565         

ลว.12 พ.ย 2564

6
จ้างเหมาท าแผงก้ันจราจร

ส าหรับใช้ในโครงการเลือกต้ัง
    16,200.00      16,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายเอกอาทิตย์    

นันตา
     16,200.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

30/2565         

ลว.1 ต.ค 2564

7
จ้างเหมาท าป้ายประกาศผล

การเลืกต้ัง
    32,000.00      32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์ ช้อป      32,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

31/2565         

ลว.12 พ.ย 2564

8
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาค

เรียนท่ี 2/2564
   152,341.42    152,341.42 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์จ ากัด
   152,341.42

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

32/2565           

ลว.16 พ.ย 2564

        ร้าน เบสท์ ช้อป       

  (1,800)

    ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ  

(300)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี    1 ธันวำคม 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์  

จ ากัด (152,341.42)

    ร้านแม่แตงเคร่ืองครัว     

(9,150)

       ร้านม่ังมีเภสัช         

(4,550)

นายเอกอาทิตย์ นันตา  

(46,800)

นายเอกอาทิตย์ นันตา  

(16,200)

        ร้าน เบสท์ ช้อป       

  (32,000)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ีซ้ือ/

จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

9
จัดซ้ือชุดตรวจโควด -19 (ATK)

 จ านวน 250 ชุด
    21,250.00      21,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยามายดรัก      21,250.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

33/2565       ลว.

15 พ.ย 2564

10
จ้างเหมาจัดท าป้ายรณรงค์การ

เลือกต้ัง จ านวน 2 ป้าย
        600.00          600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโฟกัส คัลเลอร์

แล็บ
         600.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

34/2565       ลว.

15 พ.ย 2564

11
ซ้ือพัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน

 9 รายการ
      3,510.00        3,510.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ด ารงอีเล็กทริก
       3,510.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

35/2565       ลว.

18 พ.ย 2564

12
ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)

 จ านวน 8 รายการ
      6,822.00        6,822.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซี

อาร์สปอร์ต กรุ๊ป
       6,822.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

36/2565       ลว.

18 พ.ย 2564

13
ซ้ืออุปกรณ์การเลือกต้ัง จ านวน

 11 รายการ
    48,798.16      48,798.16 เฉพาะเจาะจง ร้านยงสวัสด์ิ      48,798.16

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

37/2565       ลว.

18 พ.ย 2564

14
จัดซ้ือเอกสารแบบพิมพ์สิทธ์

เลือกต้ัง
      6,084.50        6,084.50 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน
       6,084.50

ผู้ประกอบการ

รายเดิม
ลว.8 ต.ค 2564

15
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าใช้ในการจัดการ

เลือกต้ัง จ านวน 5 รายการ
    10,760.00      10,760.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ด ารงอีเล็กทริก
     10,760.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

38/2565       ลว.

18 พ.ย 2564

16 จ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพันธ์     16,800.00      16,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทสุเทพการพิมพ์

แอนด์มีเดียจ ากัด
     16,800.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

39/2565       ลว.

18 พ.ย 2564

377,766.08  

     ร้านขายยามายดรัก    

(21,250)

    ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ  

(600)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารง   อี

เล็กทริก  (3,510)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (6,822)

รวมท้ังส้ิน(สำมแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบำทแปดสตำงค์)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอี

เล็กทริก(10,760)

บริษัทสุเทพการพิมพ์แอนด์ 

มีเดียจ ากัด(16,800)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

     โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน(6,084.50)

      ร้านยงสวัสด์ิ      

(48,798.16)


