
แบบ สขร.1

วงเงินท่ี (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา เลขท่ีและวันท่ี หมายเหตุ
จะซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ ของสัญญา

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารงานกองช่าง 1,032.00 1,032.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนสก๊อปป้ี ร้านเนสก๊อปป้ี เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 151/2564 กองช่าง
ราคา 1,032.-บาท ราคา 1,032.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.04/01/64

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 152/2564 กองช่าง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ราคา 900.-บาท ราคา 900.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.04/01/64

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,123.00 1,123.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ พี ร้านเอ พี เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 153/2564 สป
ราคา 1,123.-บาท ราคา 1,123.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.04/01/64

4 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเผ่าเทพ ร้านเผ่าเทพ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 154/2564 กองช่าง
สะพาย 441-56-0006 ราคา 1,300.-บาท ราคา 1,300.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.05/01/64

5 จัดซ้ือวัสดุเกษตร ใบมีดเคร่ืองตัดหญ้า 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง แม่สะเรียงจักรกลการเกษตร แม่สะเรียงจักรกลการเกษตร เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 155/2564 กองช่าง
ราคา 270.-บาท ราคา 270.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.05/01/64

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลภาษีท่ีดินฯ ปี64 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุลลามีเดียอาร์ต ร้านอุลลามีเดียอาร์ต เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 156/2564 กองคลัง
ราคา 700.-บาท ราคา 700.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.05/01/64

7 จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมรถไถฟาร์ม 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีศิลายนต์ หจก.พีทีศิลายนต์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 157/2564 สป
ราคา 9,900.-บาท ราคา 9,900.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.05/01/64

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,208.00 5,208.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 159/2564 สป
ประจ าเดือน มค.64 (งวดท่ี2) ราคา 5,208.-บาท ราคา 5,208.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.15/01/64

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,885.00 2,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมสดภูพิงค์ ร้านนมสดภูพิงค์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 160/2564 สธ
ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ราคา 2,885.-บาท ราคา 2,885.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.18/01/64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คง

วันท่ี  29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก



วงเงินท่ี (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา เลขท่ีและวันท่ี หมายเหตุ
จะซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ ของสัญญา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

10 จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซม 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ทจ ากัด บ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ทจ ากัด เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 161/2564 สป
รถบรรทุกน้ า ราคา 1,250.-บาท ราคา 1,250.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.18/01/64

11 จัดซ้ือวัสดุกระสอบทราย 500 ใบ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 162/2564 สป
ราคา 2,500.-บาท ราคา 2,500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.22/01/64

12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการช่วยเหลือ 24,738.00 24,738.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 163/2564 สป
ประชาชนบ้านห้วยห้อม ม.2 ราคา 24,738.-บาท ราคา 24,738.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.22/01/64

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ตามค าร้องนางรจนา 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 164/2564 กองช่าง
ราคา 1,340.-บาท ราคา 1,340.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.22/01/64

14 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมถังน้ าบ้านแม่ก๋อน ม.5 2,324.00 2,324.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 165/2564 สป
ราคา 2,324.-บาท ราคา 2,324.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.25/01/64

15 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมเคร่ืองออกก าลังกาย 1,228.00 1,228.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 166/2564 กองช่าง
หนองตะหึกแดง ราคา 1,228.-บาท ราคา 1,228.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.25/01/64

16 จัดซ้ือวัสดุวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนเกษตร ร้านเพ่ือนเกษตร เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 167/2564 สธ
ราคา 24,000.-บาท ราคา 24,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.25/01/64

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โซล่าเซล์ล 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสวัสดุ ร้านจ ารัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 168/2564 สป
ราคา 19,800.-บาท ราคา 19,800.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.26/01/64

18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดศพด. 4,660.00 4,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง ร้านนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 169/2564 สป
ราคา 4,660.-บาท ราคา 4,660.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.26/01/64

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนสก๊อปป้ี ร้านเนสก๊อปป้ี เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 170/2564 สธ
งานกองสาธารณสุขฯ ราคา 1,600.-บาท ราคา 1,600.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.26/01/64



วงเงินท่ี (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา เลขท่ีและวันท่ี หมายเหตุ
จะซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ ของสัญญา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

20 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยา 8,852.21 8,852.21 เฉพาะเจาะจง องค์กรเภสัชกรรม องค์กรเภสัชกรรม เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 171/2564 สธ
ราคา 8,852.21.-บาท ราคา 8,852.21.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/01/64

21 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร ป้ัมน้ าซัมเมิส 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสวัสดุ ร้านจ ารัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 172/2564 สป
ราคา 14,300.-บาท ราคา 14,300.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/01/64

22 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เล่ือยโซ่ยนต์ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเผ่าเทพ ร้านเผ่าเทพ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 173/2564 สป
087-62-0001 ราคา 1,950.-บาท ราคา 1,950.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/01/64

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการช่วยเหลือประชาชน 3,910.00 3,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสวัสดุ ร้านจ ารัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 174/2564 สป
ม.11 ต.แม่คง ราคา 3,910.-บาท ราคา 3,910.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/01/64

24 จัดซ้ือวัสดุส านักงานหนังสือพิมพ์ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 175/2564 สป
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ราคา 470.-บาท ราคา 470.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

25 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน น้ าด่ืม 674.00 674.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมคลาสสิก ร้านน้ าด่ืมคลาสสิก เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 176/2564 สป
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ราคา 604.- บาท ราคา 604.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

26 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,923.00 15,923.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.ซี แม่สะเรียง หจก.เค.ซี.ซี แม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 177/2564 สป
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (งวดท่ี1) ราคา 7,987.-บาท ราคา 7,987.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

27 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ. 64 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน ธิวงศ์ทราย นายอุเทน ธิวงศ์ทราย เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 178/2564 สป
ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

28 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ. 64 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ์ นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 179/2564 สป
ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

29 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ. 64 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศ กด์ิ แสงสว่าง นายสมศ กด์ิ แสงสว่าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 180/2564 สป
ราคา 8000-บาท ราคา 8000-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64



วงเงินท่ี (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา เลขท่ีและวันท่ี หมายเหตุ
จะซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ ของสัญญา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

30 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ. 64 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาราณี เปล่ียววิญญา นางดาราณี เปล่ียววิญญา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 181/2564 สป
ราคา  8000บาท ราคา  8000บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

31 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ. 64 (สป) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สุริน นายสมเดช สุริน เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 182/2564 สป
ราคา 7000.-บาท ราคา 7000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

32 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ. 64 (สป) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลย์สุดา แน่นแหน้ นางสาวกัลย์สุดา แน่นแหน้ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 183/2564 สป
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

33 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ นายชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 184/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

34 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ ใจค า นายด ารงค์ ใจค า เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 185/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

35 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญจ์ เครืออ่อน นายกัญจ์ เครืออ่อน เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 186/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

36 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ศรีค าวัง นายณัฐวุฒิ ศรีค าวัง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 187/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

37 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (กองช่าง) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร นวลแสง นางสาวนภัสสร นวลแสง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 188/2564 กองช่าง
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

38 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (กองช่าง) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 189/2564 กองช่าง
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

39 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (สธ.) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะจะโพ กมลสูงสุด นายพะจะโพ กมลสูงสุด เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 190/2564 สธ
ราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64



วงเงินท่ี (ราคากลาง) ผู้เสนอราคา เลขท่ีและวันท่ี หมายเหตุ
จะซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ ของสัญญา

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

40 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (สธ.) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ใฝ่ฝากสมบัติ นายบัญชา ใฝ่ฝากสมบัติ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 191/2564 สธ
ราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

41 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน กพ.64 (กองคลัง) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ไพศาลธารา นายชาญชัย   ไพศาลธารา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 192/2564 กองคลัง
ราคา 9,000.-บาท ราคา 9,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64

42 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการช่วยเหลือประชาชน 28,360.00 28,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 193/2564 สป
ม.11 ราคา 28,360.-บาท ราคา 28,360.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.29/01/64


