
แบบ สขร.1

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

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน เก้ำอ้ีท ำงำน 12,530.00      12,530.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 493/2564 กองคลัง
รำคำ 12,530.-บำท รำคำ 12,530.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.2/09/64

2 จ้ำงเหมำส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 19,600.00      19,600.00     เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 494/2564 สป
ประชำชน ประจ ำปี 2564 รำคำ 19,600.-บำท รำคำ 19,600.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.2/09/64

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลสวมหมวกกันน๊อก ศพด. 920.00          920.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอัฐ ร้ำนอัฐ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 495/2564 สป
รำคำ 920.-บำท รำคำ 920.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.2/09/64

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองช่ำง 2,668.00        2,668.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 496/2564 กองช่ำง
รำคำ 2,668.-บำท รำคำ 2,668.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.2/09/64

5 จัดซ้ือวัสดุเกษตร เคร่ืองตัดหญ้ำ 2,250.00        2,250.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ่วงเซ่งฮวด ร้ำนอ่วงเซ่งฮวด เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 497/2564 กองช่ำง
รำคำ 2,250.-บำท รำคำ 2,250.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.2/09/64

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง สีเสปย์ 550.00          550.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 498/2564 กองช่ำง
รำคำ 550.-บำท รำคำ 550.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.3/09/64

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์ 330.00          330.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 499/2564 กองคลัง
รำคำ 330.-บำท รำคำ 330.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.3/09/64

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 2,740.00        2,740.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 500/2564 กองคลัง
รำคำ 2,740.-บำท รำคำ 2,740.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.3/09/64

9 จ้ำงเหมำตรวจเช็คพร้อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 600.00          600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 501/2564 กองคลัง
รำคำ 600.-บำท รำคำ 600.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.3/09/64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คง

วันท่ี  30 เดือน กันยายน 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 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 5,640.00        5,640.00       เฉพำะเจำะจง หจก.พีทีศิลำยนต์ หจก.พีทีศิลำยนต์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 502/2564 สป
หมำยเลขทะเบียน กข 1892 มส รำคำ 5,640.-บำท รำคำ 5,640.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.3/09/64

11 จ้ำงเหมำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ส ำนักงำนอบต.แม่คง 6,500.00        6,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล  สิงเห นำยณัฐพล  สิงเห เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 503/2564 สป
รำคำ 6,500.-บำท รำคำ 6,500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.6/09/64

12 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรป้องกันโรคติดต่อ 3,600.00        3,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนออมสินเภสัช ร้ำนออมสินเภสัช เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 504/2564 สธ
ยำฉีดกันยุง รำคำ 3,600.-บำท รำคำ 3,600.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.7/09/64

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ 2,090.00        2,090.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเผ่ำเทพ ร้ำนเผ่ำเทพ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 505/2564 สป
หมำยเลขทะเบียน กงค 996 มส รำคำ 2,090.-บำท รำคำ 2,090.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.7/09/64

14 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มข้อบัญญัติปี65 2,886.00        2,886.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนสก๊อปป้ี ร้ำนเนสก๊อปป้ี เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 506/2564 วป
รำคำ 2,886-บำท รำคำ 2,886-บำท อำชีพโดยตรง ลว.7/09/64

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สำยไฟ สวิทซ์ 8,414.00        8,414.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสวัสดุ ร้ำนจ ำรัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 507/2564 กองช่ำง
รำคำ 8,414.-บำท รำคำ 8,414.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.7/09/64

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ท่อประปำ 3,615.00        3,615.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 508/2564 กองช่ำง
รำคำ 3,615.-บำท รำคำ 3,615.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.7/09/64

17 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,600.00        2,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 509/2564 สป
รำคำ 2,600.-บำท รำคำ 2,600.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.8/09/64

18 จ้ำงเหมำตรวจเช็คเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ 1,230.00        1,230.00       เฉพำะเจำะจง หจก.พีทีศิลำยนต์ หจก.พีทีศิลำยนต์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 510/2564 สป
ส่วนกลำง กข 544 มส รำคำ 1,230.-บำท รำคำ 1,230.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.9/09/64

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำซ่อมแซมซุ้มประตูประจ ำต ำบล 6,300.00        6,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสวัสดุ ร้ำนจ ำรัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 511/2564 กองช่ำง
รำคำ 6,300.-บำท รำคำ 6,300.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.10/09/64



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปร้ินเตอร์ 7,578.00        7,578.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรีป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรีป เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 512/2564 สป
รำคำ 7,578.- บำท รำคำ 7,578.- บำท อำชีพโดยตรง ลว.10/09/64

21 จ้ำงเหมำเติมผงเคมีดับเพลิง 5,400.00        5,400.00       เฉพำะเจำะจง ไทวัฒนำกรุ๊ป เอ็นเดอร์ไพรส์ ไทวัฒนำกรุ๊ป เอ็นเดอร์ไพรส์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 513/2564 สป
รำคำ 5,400.-บำท รำคำ 5,400.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.10/09/64

22 จัดซ้ือวัสดุป้องกันควบคุมโควิด19 4,235.00        4,235.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนออมสินเภสัช ร้ำนออมสินเภสัช เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 514/2564 สธ
รำคำ 4,235.-บำท รำคำ 4,235.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.10/09/64

23 จ้ำงเหมำตรวจเช็คระยะรถจักรยำนยนต์ 140.00          140.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเผ่ำเทพ ร้ำนเผ่ำเทพ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 515/2564 สป
กฆ 8274 มส รำคำ 140.-บำท รำคำ 140.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.10/09/64

24 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำอบต. 7,728.00        7,728.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 516/2564 สป
รำคำ 7,728.-บำท รำคำ 7,728.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.13/09/64

25 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถไถฟำร์ม ตค 4520 ตำก 10,280.00      10,280.00     เฉพำะเจำะจง หจก.พีทีศิลำยนต์ หจก.พีทีศิลำยนต์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 518/2564 กองช่ำง
รำคำ 10,280.-บำท รำคำ 10,280.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.13/09/64

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง สีทำไม้ แปรงทำสี 1,969.00        1,969.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 519/2564 กองช่ำง
รำคำ 1,969..-บำท รำคำ 1,969..-บำท อำชีพโดยตรง ลว.13/09/64

27 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 200.00          200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนป๊ึดดีไซน์ ร้ำนป๊ึดดีไซน์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 520/2564 สป
โครงกำรศูนย์สำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รำคำ 200.-บำท รำคำ 200.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64

28 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 200.00          200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนป๊ึดดีไซน์ ร้ำนป๊ึดดีไซน์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 521/2564 สป
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมในต ำบล รำคำ 200.-บำท รำคำ 200.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64

29 จัดซ้ือวัสดุ หัวเช้ือน้ ำยำซักผ้ำ 4,000.00        4,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 522/2564 สป
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมในต ำบล รำคำ 4,000.-บำท รำคำ 4,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

30 จัดซ้ือวัสดุพันธ์ไก่ พันธ์ปลำ 32,535.00      32,535.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สะเรียงมิตรเกษตร ร้ำนแม่สะเรียงมิตรเกษตร เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 523/2564 สป
โครงกำรศูนย์สำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รำคำ 32,535.-บำท รำคำ 32,535.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64

31 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองสำธำรณสุขฯ 6,505.00        6,505.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 526/2564 สธ
รำคำ 6,505.-บำท รำคำ 6,505.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64

32 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สำยไฟ หลอดไฟ 8,019.00        8,019.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสวัสดุ ร้ำนจ ำรัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 527/2564 กองช่ำง
รำคำ 8,019.-บำท รำคำ 8,019.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64

33 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ท่อน้ ำ 2,200.00        2,200.00       เฉพำะเจำะจง หจกช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจกช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 528/2564 กองช่ำง
รำคำ 2,200.- รำคำ 2,200.- อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64

34 จ้ำงเหมำซ๋อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,300.00        1,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนพงศ์ออโต้ ร้ำนพัฒนพงศ์ออโต้ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 529/2564 กองคลัง
รำคำ 1,300.-บำท รำคำ 1,300.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.15/09/64

35 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4,000.00        4,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยชะแอพอ  พงศ์สรรพิสรีย์ นำยชะแอพอ  พงศ์สรรพิสรีย์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 530/2564 สป
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเสริมในต ำบล รำคำ 4,000.-บำท รำคำ 4,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.17/09/64

36 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ สำยไฟ โคมไฟ 26,073.00      26,073.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสวัสดุ ร้ำนจ ำรัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 531/2564 กองช่ำง
รำคำ 26,073.-บำท รำคำ 26,073.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.17/09/64

37 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4,000.00        4,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเกษตร  จันทร์ตำ นำยเกษตร  จันทร์ตำ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 532/2564 สป
โครงกำรศูนย์สำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รำคำ 4,000.-บำท รำคำ 4,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.17/09/64

38 จ้ำงเหมำรถยนต์ 4,000.00        4,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยธเนศ  ใฝ่ฝำกสมบัติ นำยธเนศ  ใฝ่ฝำกสมบัติ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 533/2564 สป
โครงกำรศูนย์สำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รำคำ 4,000.-บำท รำคำ 4,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.17/09/64

39 จัดซ้ือวัสดุ ถุงยังชีพ จ ำนวน  3 ชุด 2,100.00        2,100.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง ร้ำนนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 534/2564 สธ
รำคำ 2,100.-บำท รำคำ 2,100.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.20/09/64



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

40 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 7,347.00        7,347.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 535/2564 สป
รำคำ 7,347.-บำท รำคำ 7,347.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.20/09/64

41 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,538.00        2,538.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนสก๊อปป้ี ร้ำนเนสก๊อปป้ี เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 536/2564 สป
แผนพัฒนำต ำบลแม่คง รำคำ 2,538.-บำท รำคำ 2,538.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.20/09/64


