
แบบ สขร.1

วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา

1 จางเหมาซอมแซมคอมพิวเตอรกองชาง 13,920.00      13,920.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป เปนผูรับจางที่ประกอบ 360/2564 กองชาง

ราคา 13,920.-บาท ราคา 13,920.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.01/06/64

2 จางเหมาทําปายไวนิลโครงการเผยแพรความรู 1,800.00        1,800.00       เฉพาะเจาะจง รานปดดีไซน รานปดดีไซน เปนผูรับจางที่ประกอบ 361/2564 สธ

ดานสาธารณสุขฯ ราคา 1,800.-บาท ราคา 1,800.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.02/06/64

3 จางเหมาถายเอกสารโครงการเผยแพรความรู 4,200.00        4,200.00       เฉพาะเจาะจง รานเนส กีอปป รานเนส กีอปป เปนผูรับจางที่ประกอบ 367/2564 สธ

ดานสาธารณสุขฯ ราคา 4,200.-บาท ราคา 4,200.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.02/06/64

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 4,630.00        4,630.00       เฉพาะเจาะจง นมสดภูพิงคแมสะเรียง นมสดภูพิงคแมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 368/2564 สธ

 หนากากอนามัย ราคา 4,630.-บาท ราคา 4,630.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.07/06/64

5 จางเหมาบริการกองชาง 8-30 มิย.64 8,433.00        8,433.00       เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ  บุญสม นายพิฆเนศ  บุญสม เปนผูรับจางที่ประกอบ 369/2564 กองชาง

ราคา 8,433.-บาท ราคา 8,433.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.07/06/64

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 1,660.00        1,660.00       เฉพาะเจาะจง รานเอสเคการไฟฟา รานเอสเคการไฟฟา เปนผูรับจางที่ประกอบ 370/2564 กองชาง

ราคา 1,660.-บาท ราคา 1,660.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.08/06/64

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง ติดตั้งปมชักและ 1,191.00        1,191.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 371/2564 สป

แผงเซลลแสงอาทิตย ราคา 1,191-บาท ราคา 1,191-บาท อาชีพโดยตรง ลว.08/06/64

8 จางเหมาซอมแซม รถบรรทุกน้ํา 80-1816 มส 920.00          920.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีศิลายนต หจก.พีทีศิลายนต เปนผูรับจางที่ประกอบ 372/2564 สป

ราคา 920.-บาท ราคา 920.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.10/06/64

9 จัดซื้อวัสดุ ลอแผงหยุดตรวจจราจร 640.00          640.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 373/2564 สป

ราคา 640.-บาท ราคา 640.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.10/06/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมคง

วันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง
 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก



วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

10 จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมรั้วบอขยะ 3,394.00        3,394.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 374/2564 กองชาง

บานแมสะลาบ ราคา 3,394.-บาท ราคา 3,394.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.11/06/64

11 จัดซื้อวัสดุกอสรางปองกันการบุกรุกที่ดิน 4,450.00        4,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 375/2564 กองชาง

ราคา 4,450.-บาท ราคา 4,450.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.11/06/64

12 จัดซื้อวัสดุกอสรางซอมแซมผิวจราจร 4,000.00        4,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 376/2564 กองชาง

ราคา 4,000.-บาท ราคา 4,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.11/06/64

13 จางเหมาจัดทําตรายางของกองคลัง 380.00          380.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพครูเกรียงชัย โรงพิมพครูเกรียงชัย เปนผูรับจางที่ประกอบ 377/2564 กองคลัง

ราคา 380.-บาท ราคา 380.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.11/06/64

14 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 5,070.00        5,070.00       เฉพาะเจาะจง ออมสินเภสัช ออมสินเภสัช เปนผูรับจางที่ประกอบ 378/2564 สธ

เจลแอลกอลฮอล ถุงมือ หนากากอนามัย ราคา 5,070-บาท ราคา 5,070-บาท อาชีพโดยตรง ลว.11/06/64

15 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง 970.00          970.00         เฉพาะเจาะจง รานพีทีศิลายนต รานพีทีศิลายนต เปนผูรับจางที่ประกอบ 379/2564 สป

กข 544 มส ราคา 970.-บาท ราคา 970.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.14/06/64

16 จัดซื้อวัสดุ สายฉีดชําระ ซอมแซมหองน้ํา 430.00          430.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 380/2564 สป

ราคา 430.-บาท ราคา 430.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.14/06/64

17 จางเหมาซอมแซมรถจักรยานยนต 2,570.00        2,570.00       เฉพาะเจาะจง รานเผาเทพ รานเผาเทพ เปนผูรับจางที่ประกอบ 381/2564 สธ

กงค 996 มส ราคา 2,570.-บาท ราคา 2,570.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.18/06/64

18 จัดซื้อวัสดุเกษตร กรรไกรตัดกิ่งไม 900.00          900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 382/2564 กองชาง

ราคา 900.-บาท ราคา 900.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.18/06/64

19 จัดซื้อครุภัณฑ เครื่องวัดอุณภูมิแบบดิจิตอล 1,850.00        1,850.00       เฉพาะเจาะจง รานออมสินเภสัช รานออมสินเภสัช เปนผูรับจางที่ประกอบ 383/2564 สธ

ราคา 1,850.-บาท ราคา 1,850.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.21/06/64



วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

20 จางเหมาซอมแซมรถไถฟารมแท็กเตอร 4,020.00        4,020.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีศิลายนต หจก.พีทีศิลายนต เปนผูรับจางที่ประกอบ 384/2564 กองชาง

ตค 4520 ตาก ราคา 4,020.-บาท ราคา 4,020.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.21/06/64

21 จางเหมาถายเอกสารโครงการเศรษฐกิจฐานราก 1,817.00        1,817.00       เฉพาะเจาะจง รานเนสกอปป รานเนสกอปป เปนผูรับจางที่ประกอบ 385/2564 สป

ราคา 1,817.-บาท ราคา 1,817.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/06/64

22 จางเหมาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร สํานักปลัด 1,580.00        1,580.00       เฉพาะเจาะจง รานไอทีเซ็นเตอรกรุป รานไอทีเซ็นเตอรกรุป เปนผูรับจางที่ประกอบ 386/2564 สป

ราคา 1,580.- บาท ราคา 1,580.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/06/64

23 จางเหมาจัดทําเว็ปไซดอบต.แมคง 34,900.00      34,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทไอทีโคลโบล จํากัด บริษัทไอทีโคลโบล จํากัด เปนผูรับจางที่ประกอบ 387/2564 สป

ราคา 34,900.-บาท ราคา 34,900.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/06/64

24 จางเหมาซอมแซมเปลี่ยนยางรถยนตสวนกลาง 17,000.00      17,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.สไมลเวยออโตพารทจํากัด บ.สไมลเวยออโตพารทจํากัด เปนผูรับจางที่ประกอบ 388/2564 สป

บค 8698 มส ราคา 17,000.-บาท ราคา 17,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.28/06/64

25 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 9,868.00        9,868.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เคซีซีแมสะเรียง หจก.เคซีซีแมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 389/2564 สป

ประจําเดือน กรกฏาคม 2564 ราคา 9,868.-บาท ราคา 9,868.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

26 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถไถฟารม 6,770.00        6,770.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 390/2564 กองชาง

ประจําเดือน กรกฏาคม 2564 ราคา 6,770.-บาท ราคา 6,770.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

27 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นพนหมอกควัน 211.00          211.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 391/2564 สธ

ปองกันโรคติดตอ ประจําเดือน กรกฏาคม 2564 ราคา 211.-บาท ราคา 211.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงานหนังสือพิมพ 510.00          510.00         เฉพาะเจาะจง รานไพลินสาสน รานไพลินสาสน เปนผูรับจางที่ประกอบ 392/2564 สป

ประจําเดือน กรกฏาคม 2564 ราคา 510.-บาท ราคา 510.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน น้ําดื่ม 772.00          772.00         เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มคลาสสิก รานน้ําดื่มคลาสสิก เปนผูรับจางที่ประกอบ 393/2564 สป

ประจําเดือน กรกฏาคม 2564 ราคา772.- บาท ราคา772.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64



วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง
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ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

30 จางเหมาบริการประจําเดือน กค..64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ เปนผูรับจางที่ประกอบ 394/2564 สป

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

31 จางเหมาบริการประจําเดือน กค..64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศํกดิ์ แสงสวาง นายสมศํกดิ์ แสงสวาง เปนผูรับจางที่ประกอบ 395/2564 สป

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

32 จางเหมาบริการประจําเดือน กค..64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดาราณี เปลี่ยววิญญา นางดาราณี เปลี่ยววิญญา เปนผูรับจางที่ประกอบ 396/2564 สป

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

33 จางเหมาบริการประจําเดือน กค..64 (สป) 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สุริน นายสมเดช สุริน เปนผูรับจางที่ประกอบ 397/2564 สป

ราคา 7500.-บาท ราคา 7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

34 จางเหมาบริการประจําเดือน กค..64 (สป) 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยสุดา แนนแหน นางสาวกัลยสุดา แนนแหน เปนผูรับจางที่ประกอบ 398/2564 สป

ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

35 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค ชูพิริยะพฤกษ นายชัยณรงค ชูพิริยะพฤกษ เปนผูรับจางที่ประกอบ 399/2564 กองชาง

ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

36 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารงค ใจคํา นายดํารงค ใจคํา เปนผูรับจางที่ประกอบ 400/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

37 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญจ เครือออน นายกัญจ เครือออน เปนผูรับจางที่ประกอบ 401/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

38 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ศรีคําวัง นายณัฐวุฒิ ศรีคําวัง เปนผูรับจางที่ประกอบ 402/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

39 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา เปนผูรับจางที่ประกอบ 403/2564 กองชาง

ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64



วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

40 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน ธิวงศทราย นายอุเทน ธิวงศทราย เปนผูรับจางที่ประกอบ 404/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

41 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร  เอกสังสรรค นายอุดร  เอกสังสรรค เปนผูรับจางที่ประกอบ 405/2564 กองชาง

ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

41 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (กองชาง) 11,000.00      11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ  บุญสม นายพิฆเนศ  บุญสม เปนผูรับจางที่ประกอบ 406/2564 กองชาง

ราคา 11,000.-บาท ราคา 11,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

42 จางเหมาบริการประจําเดือน กค..64 (สธ.) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพะจะโพ กมลสูงสุด นายพะจะโพ กมลสูงสุด เปนผูรับจางที่ประกอบ 407/2564 สธ

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

43 จางเหมาบริการประจําเดือน กค.64 (สธ.) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ใฝฝากสมบัติ นายบัญชา ใฝฝากสมบัติ เปนผูรับจางที่ประกอบ 408/2564 สธ

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64

44 จางเหมาบริการประจําเดือน กค..64 (กองคลัง) 9,500.00        9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ไพศาลธารา นายชาญชัย   ไพศาลธารา เปนผูรับจางที่ประกอบ 409/2564 กองคลัง

ราคา 9,500.-บาท ราคา 9,500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/06/64
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