
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า     5,300.00     5,300.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลไฟฟ้า        5,300.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

140/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

2 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    12,000.00   12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์  ใสยะ      12,000.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

141/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

3 จ้างท่าป้ายไวนิล        270.00       270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัสคัลเลอร์แล็ป          270.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

142/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ     1,047.00     1,047.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
       1,047.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

143/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

5
ซ้ือวัสดุการเกษตร (พลั วตักดิน 

2 อัน)
       758.00       758.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
         758.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

144/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

6
ซ้ือวัสดุส่านักงาน 19 รายการ 

(ส่านักปลัด)
   14,959.00   14,959.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
     14,959.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

145/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว    23,848.00   23,848.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
     23,848.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

146/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

8
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 

(เครื องพิมพ์และเครื องส่ารองไฟ)
    6,500.00     6,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เน็ค โอเอ 

เซอร์วิส จ่ากัด
       6,500.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

147/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป(23,848)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

 ณ  วันท่ี 31  สิงหำคม  2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

       กนกพลไฟฟ้า (5,300)

นายประสงค์ ใสยะ(12,000)

ร้านโฟกัสคัลเลอร์แล็ป(270)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป(1,047)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป(758)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป(14,959)

บริษัท เน็ค โอเอ เซอร์วิส 

จ่ากัด(6,500)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

9
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื องพิมพ์ งานการศึกษา
    4,000.00     4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เน็ค โอเอ 

เซอร์วิส จ่ากัด
       4,000.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

148/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า (ตู้โหลดไฟฟ้า)     5,730.00     5,730.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลไฟฟ้า        5,730.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

149/2565       

ลว.8 ส.ค.2565

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ่านวน 8 รายการ     9,595.00     9,595.00 เฉพาะเจาะจง กนกพลไฟฟ้า        9,595.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

150/2565       

ลว.8 ส.ค.2565

12 ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    12,060.00   12,060.00 เฉพาะเจาะจง เพิ มพูนปศุสัตว์      12,600.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

151/2565       

ลว.9 ส.ค.2565

13 ซ้ือวัสดุการแพทย์ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานกู้ชีพ/กู้ภัย

       525.00       525.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พีเอ็มพี เมดิคอล 

แอนด์ คอลเมติค จ ากัด
         525.00

เสนอราคา

ต  าสุด

152/2565       

ลว.10 ส.ค.2565

14
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าปี 

2565 (เพิ มเติม)
   70,000.00   70,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุขุมเซอร์วิส 

จ ากัด สาขาแม่แตง
     70,000.00

เสนอราคา

ต  าสุด

154/2565       

ลว.1 ส.ค.2565

15
ซ้ือน้ ามันหล่อลื นเครื องยนต์ 2 

แกลอน
    1,560.00     1,560.00 เฉพาะเจาะจง อู่ยงยศการช่าง        1,560.00

เสนอราคา

ต  าสุด

155/2565       

ลว.16 ส.ค.2565

16
ซ้ือใบมีดตัดหญ้า 3 ใบ และหัว

เทียน 2 อัน
       990.00       990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช          990.00

เสนอราคา

ต  าสุด

156/2565       

ลว.17 ส.ค.2565

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร (คราด 2 อัน)        180.00       180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช          180.00
เสนอราคา

ต  าสุด

157/2565       

ลว.17 ส.ค.2565

18 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง     1,490.00     1,490.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง
       1,490.00

เสนอราคา

ต  าสุด

158/2565       

ลว.17 ส.ค.2565

ร้านสุจิตต์พานิช  (180)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

บริษัท เน็ค โอเอ เซอร์วิส 

จ่ากัด(4,000)

กนกพลไฟฟ้า (5,730)

กนกพลไฟฟ้า (9,595)

ร้านสุจิตต์พานิช  (990)

เพิ มพูนปศุสัตว์(12,060)

บริษัท พีเอ็มพี เมดิคอล แอนด์

 คอลเมติค จ่ากัด(525)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จ ากัด 

สาขาแม่แตง(70,000)

อู่ยงยศการช่าง (1,560)

หจก. แม่มาลัย ต.วัสดุ

ก่อสร้าง (1,490)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จ้ำง
 วงเงินท่ี

ซ้ือ/จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร

ซ้ือ/จ้ำง

19
จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ เลขครุภัณฑ์ 

001-56-004
   16,050.00   16,050.00 เฉพาะเจาะจง อู่ยงยศการช่าง      16,050.00

เสนอราคา

ต  าสุด

159/2565       

ลว.19 ส.ค.2565

20 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3 รายการ     3,170.00     3,170.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านออโต้เซ็ท

คอมพิวเตอร์
       3,170.00

เสนอราคา

ต  าสุด

160/2565       

ลว.22 ส.ค.2565

21 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 25 รายการ    13,060.00   13,060.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 

ด่ารงอีเล็กทริก
     13,060.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

161/2565       

ลว.22 ส.ค.2565

22 ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน 3 รายการ    18,640.00   17,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุจิตต์พานิช      17,790.00
เสนอราคา

ต ่าสุด

162/2565       

ลว.22 ส.ค.2565

23
ซ้ือวัสดุส่านักงาน (งาน

การศึกษา)    19,774.00   19,774.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
     19,774.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

163/2565       

ลว.25 ส.ค.2565

24 ซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ่านวน 2 ตู้    11,400.00   11,400.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
     11,400.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

164/2565       

ลว.25 ส.ค.2565

25 ซ้ือตู้เหล็กบานกระจก     6,290.00     6,290.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซี

อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป
       6,290.00

เสนอราคา

ต ่าสุด

165/2565       

ลว.25 ส.ค.2565

258,886.00  รวมท้ังส้ิน  (สองแสนห้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง

ซ้ือ/จ้ำง

อู่ยงยศการช่าง (1,920)

ร้านออโต้เซ็ทคอมพิวเตอร์ 

(3,170)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ด่ารงอี

เล็กทริก (13,060)

ร้านสุจิตต์พานิช (17,790)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (19,774)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป  (11,400)

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ซีซีอาร์ 

สปอร์ต กรุ๊ป (6,290)


