
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1
จ้างเหมาบริการพนักงาน

ปฏิบัติงาน กู้ชีพ/กู้ภัย
   29,806.00  29,806.00 เฉพาะเจาะจง นายถิรพิทย์  ดวงค า      29,806.00

เสนอราคา

ต  าสุด

94/2565       

ลว.2 พ.ค.2565

2 จ้างเหมาบริการคนงานทั วไป    29,806.00  29,806.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  ขันวงค์      29,806.00
เสนอราคา

ต  าสุด

95/2565       

ลว.2 พ.ค.2565

3
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและ

ยับย้ังการระบาดโควิด-19
   21,890.00  21,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยามายดรัก      21,890.00

เสนอราคา

ต  าสุด

97/2565       

ลว.2 พ.ค.2565

4 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 3 คัน    54,260.00  54,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยงยศการช่าง      54,260.00
เสนอราคา

ต  าสุด

98/2565       

ลว.2 พ.ค.2565

5
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จ านวน 2 รายการ
    6,810.00    6,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยงยศการช่าง        6,810.00

เสนอราคา

ต  าสุด

99/2565       

ลว.2 พ.ค.2565

6
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 17 

รายการ
    5,658.00    5,658.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง
       5,658.00

เสนอราคา

ต  าสุด

100/2565       

ลว.5 พ.ค.2565

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าจ านวน 5 รายการ     2,225.00    2,225.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลไฟฟ้า        2,225.00
เสนอราคา

ต  าสุด

101/2565       

ลว.9 พ.ค.2565

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)    16,880.00  16,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเด่นชัยเทคเทค      16,880.00
เสนอราคา

ต  าสุด

102/2565       

ลว.12 พ.ค.2565
บริษัทเด่นชัยเทคเทค (16,880)

       กนกพลไฟฟ้า (2,225)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี 31 พฤษภำคม 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

       นายถิรพิทย์  ดวงค า     

 (29,806)

นายบรรจง  ขันวงค์ (29,806)

      ร้านขายยามายดรัก       

 (21,890)

       ร้านยงยศการช่าง        

(54,260)

       ร้านยงยศการช่าง        

(6,810)

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุก่อสร้าง

(5,658)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)     5,900.00    5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเด่นชัยเทค จ ากัด        5,900.00
เสนอราคา

ต  าสุด

103/2565       

ลว.12 พ.ค.2565

10
ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 

จ านวน 20 รายการ
   22,239.00  22,239.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
     22,239.00

เสนอราคา

ต  าสุด

104/2565       

ลว.18 พ.ค.2565

11
ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 

จ านวน 7 รายการ
    5,155.00    5,155.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
       5,155.00

เสนอราคา

ต  าสุด

105/2565       

ลว.18 พ.ค.2565

12
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (เพื อเตรียมเปิด  

ศพด. ตามมาตรการป้องกันโควิด-19)
    7,634.00    7,634.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง
       7,634.00

เสนอราคา

ต  าสุด

112/2565       

ลว.27 พ.ค.2565

13
ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (งาน

ป้องกันฯ)
   22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
     22,000.00

เสนอราคา

ต  าสุด

106/2565       

ลว.31 พ.ค.2565

14
ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (กอง

ช่าง)
   22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
     22,000.00

เสนอราคา

ต  าสุด

107/2565       

ลว.31 พ.ค.2565

15
ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (งานสง

คมสงเคราะห์)
   22,000.00  22,000.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซีซี

อาร์สปอร์ตกรุ๊ป
     22,000.00

เสนอราคา

ต  าสุด

108/2565       

ลว.31 พ.ค.2565

16
จ้างเหมาบริการพนักงาน

ปฏิบัติงาน กู้ชีพ/กู้ภัย
   24,000.00  24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนา  บุญเรือง      24,000.00

เสนอราคา

ต  าสุด

109/2565       

ลว.31 พ.ค.2565

298,263.00  รวมท้ังส้ิน  (สองแสนเก้ำหม่ืนแปดพันสองร้อยหกสิบสำมบำทถ้วน)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

บริษัทเด่นชัยเทค จ ากัด 

(5,900)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (22,239)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (5,155)

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุก่อสร้าง

 (7,634)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (22,000)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (22,000)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (22,000)

 นายวัฒนา  บุญเรือง 

(24,000)


