
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1
จ้างเหมาบริการพนักงาน

ปฏิบัติงาน กู้ชีพ/กู้ภัย
    6,000.00     6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ชัย นันตา           6,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

166/2565       

ลว.1 ก.ย.2565

2
ซ้ือน่้ามันเช้ือเพลิงประจ่าปี 

2565 (เพิ มเติม)
   50,000.00   50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุขุมเซอร์วิส 

จ่ากัด สาขาแม่แตง
        50,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

167/2565       

ลว.1 ก.ย.2565

3
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 31 

รายการ
    8,592.00     8,592.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่แตงเครื องครัว           8,592.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

168/2565       

ลว.2 ก.ย.2565

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง     1,328.00     1,328.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แม่มาลัย ต.

วัสดุก่อสร้าง
          1,328.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

169/2565       

ลว.7 ก.ย.2565

5
ซ้ือเข้ียวรถขุดรถขุดตีนตะขาบ

เลขครุภัณฑ์ 011-57-003
    3,156.50     3,156.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหม่แม่โจ้

แทรคเตอร์
          3,156.50

เสนอราคา

ต ่าสุด

170/2565       

ลว.8 ก.ย.2565

6
จ้างซ่อมโน้ตบุ๊ค 3 เครื อง 

(ส่านักปลัด)
    5,000.00     5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านออโต้เซ็ท

คอมพิวเตอร์
          5,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

171/2565       

ลว.8 ก.ย.2565

7
ซ่อมกล้องวงจรปิด อบต.เมือง

ก๋าย
    9,020.00     9,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่อแลเทเลโฟน           9,020.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

172/2565       

ลว.8 ก.ย.2565

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า (คาพาซิเตอร์)        385.00       385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช             385.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

173/2565       

ลว.8 ก.ย.2565

ร้านช่อแลเทเลโฟน(9,020)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี 30 กันยำยน 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง

นายณรงค์ชัย นันตา (6,000)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ่ากัด 

สาขาแม่แตง(50,000)

ร้านแม่แตงเครื องครัว (8,592)

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง(1,328)

หจก.เชียงใหม่แม่โจ้แทรค

เตอร์(3,156.50)

ร้านออโต้เซ็ทคอมพิวเตอร์ 

(5,000)

ร้านสุจิตต์พานิช (385)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

9 ซ้ือโต๊ะส ำนักงำน     4,500.00     4,500.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.กุลภัณฑ์ 

เฟอร์นิเจอร์
          4,500.00

เสนอรำคำ

ต  ำสุด

174/2565       

ลว.8 ก.ย.2565

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 10 รำยกำร    10,490.00   10,490.00 เฉพำะเจำะจง กนกพลไฟฟ้ำ         10,490.00
เสนอรำคำ

ต  ำสุด

175/2565       

ลว.8 ก.ย.2565

11
จ้ำงซ่อมเครื องปรับอำกำศรถยนต์ 

เลขครุภัณฑ์ 001-50-001
   18,500.00   18,500.00 เฉพำะเจำะจง อู่ณัฐธิดำแอร์ ไดนำโม         18,500.00

เสนอรำคำ

ต  ำสุด

176/2565       

ลว.8 ก.ย.2565

12
จ้ำงออกแบบรูปรำยกำรงำน

ก่อสร้ำง ปี 2565
    7,000.00     7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอนก อินทเทศ           7,000.00

เสนอรำคำ

ต  ำสุด

177/2565       

ลว.12 ก.ย.2565

13 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ     5,975.00     5,975.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 

ด่ารงอีเล็กทริก
          5,975.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

178/2565       

ลว.12 ก.ย..2565

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 9 รายการ     5,975.00     5,975.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 

ด่ารงอีเล็กทริก
          5,975.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

179/2565       

ลว.12 ก.ย.2565

15
จ้ำงซ่อมรถยนต์ เลขครุภัณฑ์ 

001-50-001(ลูกปืน,เบรก)
    4,300.00     4,300.00 เฉพำะเจำะจง อู่ยงยศกำรช่ำง           4,300.00

เสนอรำคำ

ต  ำสุด

180/2565       

ลว.14 ก.ย.2565

16 ซ้ือกระเบ้ือง 95 แผ่น     4,560.00     4,560.00 เฉพำะเจำะจง
หจก. แม่มำลัย ต.

วัสดุก่อสร้ำง
          4,560.00

เสนอรำคำ

ต  ำสุด

181/2565       

ลว.16 ก.ย.2565

17 ซ้ือเสำไม้เน้ือแข็ง    21,000.00   21,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดวงดีค้ำไม้         21,000.00
เสนอรำคำ

ต  ำสุด

182/2565       

ลว.16 ก.ย.2565

18 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด)    50,080.00   50,080.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
        50,080.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

183/2565       

ลว.16 ก.ย.2565

ร้ำนดวงดีค้ำไม้  (21,000)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง

หจก.กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์

(4,500)

กนกพลไฟฟ้ำ (10,490)

อู่ณัฐธิดำแอร์ ไดนำโม 

(18,500)

นำยเอนก อินทเทศ(7,000)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ด่ารงอี

เล็กทริก (5,975)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ด่ารงอี

เล็กทริก (5,975)

อู่ยงยศกำรช่ำง (4,300)

หจก. แม่มำลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้ำง (4,560)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (50,080)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว    28,046.00   28,046.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
        28,046.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

184/2565       

ลว.16 ก.ย.2565

20 ซ้ือเก้าอ้ีส่านักงาน (งานวางแผน)     3,500.00     3,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านออโต้เซ็ท

คอมพิวเตอร์
          3,500.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

185/2565       

ลว.20 ก.ย.2565

21
ซ้ือเครื องปรับอากาศแบบดิดผนัง 

Inverter 24000 บีทียู 4 เครื อง
 151,600.00 ######### เฉพาะเจาะจง

ร้านพี.ที.แอร์ซัพ

พลายแอนเซอร์วิส
      141,600.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

186/2565       

ลว.21 ก.ย.2565

22
ซ้ือคอมพิวเตอร์ 2 เครื อง

(ส่านักปลัด)
   44,000.00   44,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านออโต้เซ็ท

คอมพิวเตอร์
        44,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

187/2565       

ลว.21 ก.ย.2565

23
ซ้ือเครื องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ xga 5,300 ansi lumens    53,000.00   53,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เอส ดับบลิว 

มีเดีย
        53,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

188/2565       

ลว.22 ก.ย.2565

24
ซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว    24,000.00   24,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. เอส ดับบลิว 

มีเดีย
        24,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

189/2565       

ลว.22 ก.ย.2565

25
ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค(ส่านัก

ปลัด)
   22,000.00   22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านออโต้เซ็ท

คอมพิวเตอร์
        21,500.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

190/2565       

ลว.22 ก.ย.2565

26 ซ้ือผ้าม่าน จ่านวน 2 ชุด    52,527.00   52,527.00 เฉพาะเจาะจง พีพี โฮมสแควร์ (09)         52,527.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

191/2565       

ลว.23 ก.ย.2565

27 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง)    14,626.00   14,626.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
        14,626.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

192/2565       

ลว.23 ก.ย.2565

26 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)     8,890.00     8,890.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เน็ค โอเอ 

เซอร์วิส จ่ากัด
          8,890.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

193/2565       

ลว.23 ก.ย.2565

ร้าน พีพี โฮมสแควร์ (09) 

(52,527)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (14,626)

บริษัท เน็ค โอเอ เซอร์วิส 

จ่ากัด (8,890)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (28,046)

หจก.กุลภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ 

(3,500)

ร้านพี.ที.แอร์ซัพพลายแอน

เซอร์วิส  (141,600)

ร้านออโต้เซ็ทคอมพิวเตอร์ 

(44,000)

หจก. เอส ดับบลิว มีเดีย   

(53,000)

หจก. เอส ดับบลิว มีเดีย   

(24,400)

ร้านออโต้เซ็ทคอมพิวเตอร์ 

(21,500)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

27
ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 

รายการ
   29,000.00   29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอ็นมิวสิค         28,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

194/2565       

ลว.23 ก.ย.2565

28 ตรายางสั งท่า (กองคลัง)     1,620.00     1,620.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
          1,620.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

195/2565       

ลว.23 ก.ย.2565

29
จ้างซ่อมรถอีแต๋น 003-57-001

 และรถตู้ 001-56-004
    6,330.00     6,330.00 เฉพาะเจาะจง อู่ยงยศการช่าง           6,330.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

196/2565       

ลว.26 ก.ย.2565

30
จ้างรถกระบะเทท้าย 6 ล้อ เลข

ครุภัณฑ์ 006-51-001
    5,713.80     5,713.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ประเสริฐดีเซล

 จ่ากัด
          5,713.80

เสนอราคา

ต ่าสุด

197/2565       

ลว.26 ก.ย.2565

31
ซ้ือวัสดุส่าหรับซ่อมบ่ารุงรักษารถ

ขุดตีนตะขาบ 011-51-001     2,820.00     2,820.00 เฉพาะเจาะจง อู่ยงยศการช่าง           2,820.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

198/2565       

ลว.26 ก.ย.2565

32
จ้างถ่ายพร้อมเข้าเล่มเอกสาร

ข้อบัญญัติฯ ปี 2566     4,238.00     4,238.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เอกสาร           4,238.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

199/2565       

ลว.27 ก.ย.2565

33 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ    38,290.00   38,290.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลไฟฟ้า         38,290.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

200/2565       

ลว.28 ก.ย.2565

34 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองช่าง)     6,573.00     6,573.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
          6,573.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

201/2565       

ลว.28 ก.ย.2565

701,135.30     รวมท้ังส้ิน  (เจ็ดแสนหน่ึงพันหน่ึงร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

บริษัท ประเสริฐดีเซล จ่ากัด 

 (5,713.80)

อู่ยงยศการช่าง (2,820)

ร้าน อ.เอกสาร (4,238)

กนกพลไฟฟ้า (38,290)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (6,573)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ/

จ้ำง

ร้านเอสเอ็นมิวสิค   (28,000)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (1,620)

อู่ยงยศการช่าง (6,330)


