
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน
   27,000.00   27,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงษ์พันธ์ ขอด

เรือนแก้ว
        27,000.00

ผู้ปฏิบัติงาน

รายเดิม

123/2565       

ลว.1 ก.ค.2565

2
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลข

ครุภัณฑ์ 001-50-001
   16,700.00   16,700.00 เฉพาะเจาะจง อู่ยงยศการช่าง         16,700.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

124/2565       

ลว.5 ก.ค.2565

3 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     9,980.00     9,980.00 เฉพาะเจาะจง อู่ยงยศการช่าง           9,980.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

125/2565       

ลว.5 ก.ค.2565

4
ซ้ือน่้ามันหล่อลื น เครื องยนต์ ,

ไฮดรอลิก,เพาเวอร์
    3,700.00     3,700.00 เฉพาะเจาะจง อู่ยงยศการช่าง           3,700.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

126/2565       

ลว.5 ก.ค.2565

5
ซ่อมโน้ตบุ๊คกองช่าง เลข

ครุภัณฑ์ 416-62-074
    5,340.00     5,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีพียู พลัส           5,340.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

127/2565       

ลว.5 ก.ค.2565

6
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที มีต่อการให้บริการฯ65
   22,000.00   22,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแม่โจ้         22,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

128/2565       

ลว.5 ก.ค.2565

7
เติมน่้ายาแอร์รถยนต์ส่วนกลาง 

เลขครุภัณฑ์ 001-50-001
       300.00       300.00 เฉพาะเจาะจง อู่ณัฐธิดาแอร์ ไดนาโม             300.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

129/2565       

ลว.11 ก.ค.2565

8
ซ่อมเครื องป๊ัมน่้าเลขครุภัณฑ์ 

055-59-010
    1,390.00     1,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช           1,390.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

130/2565       

ลว.11 ก.ค.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี 27 กรกฎำคม  2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง

นายพงษ์พันธ์ ขอดเรือนแก้ว

(27,000)

อู่ยงยศการช่าง(16,700)

อู่ยงยศการช่าง(9,980)

อู่ยงยศการช่าง(3,700)

ร้านซีพียู พลัส (5,340)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (22,000)

อู่ณัฐธิดาแอร์ ไดนาโม(300)

ร้านสุจิตต์พานิช(1,390)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

9
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ เลข

ครุภัณฑ์ 009-48-001
    1,920.00     1,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คณารีย์พานิช           1,920.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

131/2565       

ลว.11 ก.ค.2565

10
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (งาน

การศึกษา)
   19,479.00   19,479.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ซีซีอาร์ สปอร์ต 

กรุ๊ป
        19,479.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

132/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

11
ซ้ือวัสดุการแพทย์ เพื อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานกู้ชีพ/กู้ภัยและ อปพร.
    8,845.00     8,845.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอ็มพี เมดิ

คอล แอนด์ คอลเมติค

 จ่ากัด

          8,845.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

133/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

12
ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน อปพร.(เชือก,สเก็นฯลฯ)
    2,320.00     2,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช           2,320.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

134/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

13
ซ้ือรถพ่วง 2 ล้อ ขนาด 
80x190 ซม.     2,900.00     2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช           2,900.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

135/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

14
จ้างท่าอาหารโครงการ

โรงเรียนผู้สูงอายุ 65
    8,000.00     8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแดง  ปีก ่า           8,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

135/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

15
จ้างท่าอาหารว่างโครงการ

โรงเรียนผู้สูงอายุ 65
    7,000.00     7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสอ้อน  ใจสูง           7,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

136/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

16
จัดหาวัสดุโครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ 65
   20,940.00   20,940.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย  ศรีวิชัย         20,940.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

137/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

17
วัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ดโครงการจัด

กิจกรรมและการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
   27,000.00   27,000.00 เฉพาะเจาะจง สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด         27,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

138/2565       

ลว.20 ก.ค.2565

18 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง     4,675.00     4,675.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง
          4,675.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

139/2565       

ลว.22 ก.ค.2565

หจก. คณารีย์พานิช  (1,920)

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง (4,675)

นายโชคชัย  ศรีวิชัย (20,940)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (19,479)

บริษัท พีเอ็มพี เมดิคอล แอนด์ 

คอลเมติค จ่ากัด (8,845)

ร้านสุจิตต์พานิช(2,320)

ร้านสุจิตต์พานิช(2,900)

นางแดง  ปีก ่า  (8,000)

นางสอ้อน ใจสูง (7,000)

สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด 

(27,000)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

19
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ เลข

ครุภัณฑ์ 009-48-001
    1,920.00     1,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คณารีย์พานิช           1,920.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

131/2565       

ลว.11 ก.ค.2565

20
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (งาน

การศึกษา)
   19,479.00   19,479.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ซีซีอาร์ สปอร์ต 

กรุ๊ป
        19,479.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

132/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

21
ซ้ือรถพ่วง 2 ล้อ ขนาด 
80x190 ซม.     2,900.00     2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช           2,900.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

135/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

22
จ้างท่าอาหารโครงการ

โรงเรียนผู้สูงอายุ 65
    8,000.00     8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแดง  ปีก ่า           8,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

135/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

23
จ้างท่าอาหารว่างโครงการ

โรงเรียนผู้สูงอายุ 65
    7,000.00     7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสอ้อน  ใจสูง           7,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

136/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

24
จัดหาวัสดุโครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ 65
   20,940.00   20,940.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย  ศรีวิชัย         20,940.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

137/2565       

ลว.19 ก.ค.2565

25
วัสดุอุปกรณ์เพาะเห็ดโครงการจัด

กิจกรรมและการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ
   27,000.00   27,000.00 เฉพาะเจาะจง สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด         27,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

138/2565       

ลว.20 ก.ค.2565

26 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง     4,675.00     4,675.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง
          4,675.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

139/2565       

ลว.22 ก.ค.2565

281,403.00     

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง

หจก. คณารีย์พานิช  (1,920)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (19,479)

สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด 

(27,000)

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง (4,675)

รวมท้ังส้ิน  (สองแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยสำมบำทถ้วน)

ร้านสุจิตต์พานิช(2,900)

นางแดง  ปีก ่า  (8,000)

นางสอ้อน ใจสูง (7,000)

นายโชคชัย  ศรีวิชัย (20,940)


