
แบบ สขร.1

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

1 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทร์ินโอ.เอ.มาร์เก็ตต้ิงหจก.นอร์ทเทร์ินโอ.เอ.มาร์เก็ตต้ิงเป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 1/2564 สป
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ราคา36,000.-บาท ราคา36,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,386.00 6,386.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 2/2564 สป
ประจ าเดือน ต.ค.63(งวดท่ี1) ราคา 6,243.-บาท ราคา 6,243.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน ต.ค.63 875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 3/2564 สป
ราคา 470.-บาท ราคา470.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

4 จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน ต.ค.63 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมคลากสิกแม่สะเรียง ร้านน้ าด่ืมคลากสิกแม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 4/2564 สป
ราคา 785.-บาท ราคา 785.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

5 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน ธิวงศ์ทราย นายอุเทน ธิวงศ์ทราย เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 6/2564 สป
ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

6 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ์ นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 7/2564 สป
ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

7 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศ กด์ิ แสงสว่าง นายสมศ กด์ิ แสงสว่าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 8/2564 สป
ราคา 8000-บาท ราคา 8000-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

8 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาราณี เปล่ียววิญญา นางดาราณี เปล่ียววิญญา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 9/2564 สป
ราคา  8000บาท ราคา  8000บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

9 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สป) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สุริน นายสมเดช สุริน เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 10/2564 สป
ราคา 7000.-บาท ราคา 7000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คง

วันท่ี  31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

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 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สป) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลย์สุดา แน่นแหน้ นางสาวกัลย์สุดา แน่นแหน้ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 11/2564 สป
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

11 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ นายชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 12/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

12 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ โพธ์ิอยู่ นายคมสันต์ โพธ์ิอยู่ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 13/2564 กองช่าง
ราคา  8000-บาท ราคา  8000-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

13 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ ใจค า นายด ารงค์ ใจค า เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 14/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

14 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญจ์ เครืออ่อน นายกัญจ์ เครืออ่อน เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 15/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

15 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ศรีค าวัง นายณัฐวุฒิ ศรีค าวัง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 16/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

16 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (กองช่าง) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร นวลแสง นางสาวนภัสสร นวลแสง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 17/2564 กองช่าง
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

17 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (กองช่าง) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 18/2564 กองช่าง
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

18 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สธ.) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะจะโพ กมลสูงสุด นายพะจะโพ กมลสูงสุด เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 19/2564 สธ
ราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

19 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ต.ค.63 (สธ.) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ใฝ่ฝากสมบัติ นายบัญชา ใฝ่ฝากสมบัติ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 20/2564 สธ
ราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

20 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน ตค.63 (กองคลัง) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ไพศาลธารา นายชาญชัย   ไพศาลธารา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 21/2564 กองคลัง
ราคา 9,000.-บาท ราคา 9,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.1/10/63

21 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีศิลายนต์ หจก.พีทีศิลายนต์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 22/2564 สป
บค 8698 มส ราคา 1,080.- บาท ราคา 1,080.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.14/10/63

22 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร งานกองช่าง 787.00 787.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนสก๊อปป้ี ร้านเนสก๊อปป้ี เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 23/2564 กองช่าง
ราคา 787.- บาท ราคา 787.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.15/10/63

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 24/2564 สป
ราคา 1,890.-บาท ราคา 1,890.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.15/10/63

24 จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 25/2564 สป
ราคา 300.- บาท ราคา 300.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.15/10/63

25 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,860.00 5,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 26/2564 สป
ประจ าเดือน ตค.63 งวด 2 ราคา 5,860 .- บาท ราคา 5,860 .- บาท อาชีพโดยตรง ลว.15/10/63

26 จ้างเหมาจัดท าตรายางของกองคลัง 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 27/2564 กองคลัง
ราคา 1,020.-บาท ราคา 1,020.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.16/10/63

27 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์แอร์ห้องป้องกัน 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพงศ์ออโต้แอร์ ร้านพัฒนพงศ์ออโต้แอร์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 28/2564 สป
และบรรเทาสาธารณภัย ราคา 13,700.- บาท ราคา 13,700.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.19/10/63

28 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์แอร์ ศพด. 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนพงศ์ออโต้แอร์ ร้านพัฒนพงศ์ออโต้แอร์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 29/2564 สป
ราคา 6,600.- บาท ราคา 6,600.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.19/10/63

29 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทัย  แสงสว่าง นางอรทัย  แสงสว่าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 30/2564 สป
ราคา 800.- บาท ราคา 800.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.19/10/63



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

30 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลางานวันปิยะมหาราช 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทัย  แสงสว่าง นางอรทัย  แสงสว่าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 31/2564 สป
ราคา 1,000.-บาท ราคา 1,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.21/10/63

31 จัดซ้ือวัสดุปรับปรุงหอประชุมอบต.แม่คง 3,913.00 3,913.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 32/2564 กองช่าง
ราคา 3,913.-บาท ราคา 3,913.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.21/10/63

32 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทิร์นโอเอมาร์เก็ตต้ิง หจก.นอร์ทเทิร์นโอเอมาร์เก็ตต้ิง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 33/2564 กองคลัง
ราคา 6,420.-บาท ราคา 6,420.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.22/10/63

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทิร์นโอเอมาร์เก็ตต้ิง หจก.นอร์ทเทิร์นโอเอมาร์เก็ตต้ิง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 34/2564 สป
ราคา 6,420.-บาท ราคา 6,420.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.22/10/63

34 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกข1892มส 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีศิลายนต์ หจก.พีทีศิลายนต์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 35/2564 สป
ราคา 9,500.-บาท ราคา 9,500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว26/10/63

35 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ไฟฉาย+ถ่านไฟฉาย 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 36/2564 สป
ราคา 1,080.-บาท ราคา 1,080.-บาท อาชีพโดยตรง ลว26/10/63

36 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ า 3,892.00 3,892.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 37/2564 กองช่าง
แม่สะลาบ ราคา 3,892.- บาท ราคา 3,892.- บาท อาชีพโดยตรง ลว26/10/63

37 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างงานวันลอยกระทง 7,228.00 7,228.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 38/2564 สป
ราคา 7,228.- บาท ราคา 7,228.- บาท อาชีพโดยตรง ลว26/10/63

38 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟก่ิง 7,271.00 7,271.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสวัสดุ ร้านจ ารัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 39/2564 กองช่าง
ราคา 7,271.-บาท ราคา 7,271.-บาท อาชีพโดยตรง ลว27/10/63

39 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลงานลอยกระทง 4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 40/2564 สป
ราคา 4,020.-บาท ราคา 4,020.-บาท อาชีพโดยตรง ลว27/10/63



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

40 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟก่ิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร  เอกสังสรรค์ นายอุดร  เอกสังสรรค์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 41/2564 กองช่าง
ราคา 8,000.- บาท ราคา 8,000.- บาท อาชีพโดยตรง ลว28/10/63

41 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสีปร้ินเตอร์ 4,048.00 4,048.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 42/2564 กองคลัง
ราคา 4,048.- บาท ราคา 4,048.- บาท อาชีพโดยตรง ลว28/10/63

42 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมประตูศพด.ทุ่งแล้ง 1,053.00 1,053.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 43/2564 กองช่าง
ราคา 1,053.-บาท ราคา 1,053.-บาท อาชีพโดยตรง ลว28/10/63

43 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ สเปร์กันยุง 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออมสินเภสัช ร้านออมสินเภสัช เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 44/2564 สธ
ราคา 3,750.-บาท ราคา 3,750.-บาท อาชีพโดยตรง ลว28/10/63

44 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการลอยกระทง 7,110.00 7,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัสวัสดุ ร้านจ ารัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 45/2564 สป
ราคา 7,110.-บาท ราคา 7,110.-บาท อาชีพโดยตรง ลว28/10/63

45 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการลอยกระทง 940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 46/2564 สป
ราคา 940.- บาท ราคา 940.- บาท อาชีพโดยตรง ลว28/10/63

46 จัดซ้ือวัสดุส านักงานสายฉีดช าระ 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 47/2564 สป
ราคา 440.- บาท ราคา 440.- บาท อาชีพโดยตรง ลว28/10/63

47 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,602.00 3,602.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 48/2564 สป
ประจ าเดือน พย.63 งวด 1 ราคา 3,602.-บาท ราคา 3,602.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

48 จัดซ้ือวัสดุส านักงานหนังสือพิมพ์ 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 49/2564 สป
ประจ าเดือน พย 63 ราคา 460.-บาท ราคา 460.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

49 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน น้ าด่ืม 778.00 778.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมคลาสสิก ร้านน้ าด่ืมคลาสสิก เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 50/2564 สป
ประจ าเดือน พย.63 ราคา 778.-บาท ราคา 778.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

50 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 651.00 651.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 51/2564 สป
โครงการป้องกันโรคติดต่อ เดือน พย.63 ราคา 651.-บาท ราคา 651.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

51 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน ธิวงศ์ทราย นายอุเทน ธิวงศ์ทราย เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 52/2564 สป
ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

52 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63  (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ์ นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 53/2564 สป
ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

53 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศ กด์ิ แสงสว่าง นายสมศ กด์ิ แสงสว่าง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 54/2564 สป
ราคา 8000-บาท ราคา 8000-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

54 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (สป) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดาราณี เปล่ียววิญญา นางดาราณี เปล่ียววิญญา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 55/2564 สป
ราคา  8000บาท ราคา  8000บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

55 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (สป) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สุริน นายสมเดช สุริน เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 56/2564 สป
ราคา 7000.-บาท ราคา 7000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

56 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (สป) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลย์สุดา แน่นแหน้ นางสาวกัลย์สุดา แน่นแหน้ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 57/2564 สป
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

57 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ นายชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 58/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

58 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ โพธ์ิอยู่ นายคมสันต์ โพธ์ิอยู่ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 59/2564 กองช่าง
ราคา  8000-บาท ราคา  8000-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

59 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ ใจค า นายด ารงค์ ใจค า เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 60/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63



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

60 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญจ์ เครืออ่อน นายกัญจ์ เครืออ่อน เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 61/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

61 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองช่าง) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ศรีค าวัง นายณัฐวุฒิ ศรีค าวัง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 62/2564 กองช่าง
ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

62 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองช่าง) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสสร นวลแสง นางสาวนภัสสร นวลแสง เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 63/2564 กองช่าง
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

63 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองช่าง) 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 64/2564 กองช่าง
ราคา  7500.-บาท ราคา  7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

64 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (สธ.) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพะจะโพ กมลสูงสุด นายพะจะโพ กมลสูงสุด เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 65/2564 สธ
ราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

65 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (สธ.) 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ใฝ่ฝากสมบัติ นายบัญชา ใฝ่ฝากสมบัติ เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 66/2564 สธ
ราคา 8,000.-บาท ราคา 8,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63

66 จ้างเหมาบริการประจ าเดือน พย.63 (กองคลัง) 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ไพศาลธารา นายชาญชัย   ไพศาลธารา เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 67/2564 กองคลัง
ราคา 9,000.-บาท ราคา 9,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว30/10/63


