
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
   72,000.00  72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  อุ่นเรือน      72,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

72/2565       

ลว.1 มี.ค 2565

2
ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 

จ านวน 3 รายการ
    4,388.00    4,388.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
       4,388.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

73/2565       

ลว.3 มี.ค 2565

3
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

จ านวน 10 รายการ
   12,426.00  12,426.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
     12,462.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

74/2565       

ลว.10 มี.ค 2565

4
ซ้ือวัสดุส านักงาน (เก้าอ้ี

ส านักงาน)
    9,900.00    9,900.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
       9,900.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

75/2565       

ลว.10 มี.ค 2565

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (แบบพิมพ์)     4,481.50    4,481.50 เฉพาะเจาะจง
 โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน
       4,481.50

ผู้ประกอบการ

รายเดิม
81102/026

6
จ้างเหมารถโดยสาร รับ-ส่ง ผู้

เข้ารับการอบรม อปพร.
   14,800.00  14,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง

เชียงใหม่ จ ากัด
     14,800.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

77/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

7 ซ้ือเคร่ืองแต่งการ อปพร.    72,000.00  72,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณทิราภัณฑ์      72,000.00
ผู้ประกอบการ

รายเดิม

78/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     3,783.00    3,783.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ด ารงอีเล็กทริก
       3,783.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

79/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงอีเล็ก

 ทริก  (3,783)

       ร้านคุณทิราภัณฑ์        

(72,000)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี 4 เมษำยน 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

     นางสาวสุดารัตน์  อุ่น

เรือน     (72,000)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (4,388)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (12,426)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (9,900)

  โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

(4,481.50)

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง

เชียงใหม่ จ ากัด  (14,800)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

9
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและ

ยับย้ังการระบาดโควิด-19
   46,380.00  46,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยามายดรัก      46,380.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

80/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

10
จ้างเหมาท าแนวกันไฟ หมู่ 5 

บ้านม่อนเงาะ ต าบลเมืองก๋าย
   24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ  พนาอมรชัย      24,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

81/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

11
จ้างเหมาท าแนวกันไฟ หมู่ 1 

บ้านก๋ายน้อย ต าบลเมืองก๋าย
   25,000.00  25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤชฏาภรณ์ ค ากล้า      25,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

82/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

12
จ้างเหมาท าแนวกันไฟ หมู่ 2 

บ้านเมืองก๋าย ต าบลเมืองก๋าย
   20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย   อินถา      20,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

83/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

13
จ้างเหมาท าแนวกันไฟ หมู่ 3 

บ้านออบ ต าบลเมืองก๋าย
   20,000.00  20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ์  ทองยืน      20,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

84/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

14
จ้างเหมาท าแนวกันไฟ หมู่ 3 

บ้านเหล่า ต าบลเมืองก๋าย
   38,000.00  38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรทรศักด์ิ  สจิโน      38,000.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

85/2565       

ลว.14 มี.ค 2565

15
จ้างเหมาท าป้ายไวนิลการจัดต้ัง

ศูนย์บัญชาการไฟป่าฯ
       450.00      450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีงามรวมป้าย          450.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

86/2565       

ลว.31 มี.ค 2565

16
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (ส าหรับ

ติดบ้านผู้กักตัวโควิด)
    2,160.00    2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ        2,160.00

ผู้ประกอบการ

รายเดิม

87/2565       

ลว.31 มี.ค 2565

369,804.50  

นายสุรทรศักด์ิ   สจิโน  

(38,000)

รวมท้ังส้ิน  (สำมแสนหกหม่ืนเก้ำพันแปดร้อยส่ีบำทห้ำสิบสตำงค์)

      ร้านขายยามายดรัก       

 (46,380)

นายสมภพ   พนาอมรชัย 

(24,000)

นายกฤชฏาภรณ์ ค ากล้า 

(25,000)

นายสมชาย    อินถา     

(20,000)

นายสุวรรณ์   ทองยืน   

(20,000)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

       ร้านศรีงามรวมป้าย      

  (450)

    ร้านโฟกัส คัลเลอร์แล็บ  

(2,160)


