
แบบ สขร.1

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

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน พำนดอกไม้สีฟ้ำ 1,000.00        1,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนวำสนำดีฟอร์ต์ ร้ำนวำสนำดีฟอร์ต์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 453/2564 สป
รำคำ 1,000.-บำท รำคำ 1,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.02/08/64

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ธงสีม่วง 600.00          600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 454/2564 สป
รำคำ 600.-บำท รำคำ 600.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.02/08/64

3 จัดซ้ือวัสดุอำหำรเสริมนม รร. 302,712.20    302,712.20   เฉพำะเจำะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรสมิลล์จ ำกัด บริษัทเชียงใหม่เฟรสมิลล์จ ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 455/2564 สป
ภำคเรียนท่ี 2/2564 รำคำ 302,712.20.-บำท รำคำ 302,712.20.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.03/08/64

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ดินถม 10,000.00      10,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยนิกร  ไชยยำ นำยนิกร  ไชยยำ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 456/2564 กองช่ำง
รำคำ 10,000.-บำท รำคำ 10,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.04/08/64

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,505.00        2,505.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ ำรัสวัสดุ ร้ำนจ ำรัสวัสดุ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 457/2564 กองช่ำง
รำคำ 2,505.-บำท รำคำ 2,505.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.09/08/64

6 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมไฟก่ิง แผ่นอะคริลิค 5,700.00        5,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 458/2564 กองช่ำง
รำคำ 5,700.-บำท รำคำ 5,700.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.09/08/64

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ กองช่ำง 450.00          450.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 459/2564 กองช่ำง
รำคำ 450.-บำท รำคำ 450.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.10/08/64

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ ส ำนักปลัด 41,000.00      41,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนพงศ์ออโต้แอร์ ร้ำนพัฒนพงศ์ออโต้แอร์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 460/2564 สป
รำคำ 41,000.-บำท รำคำ 41,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.16/08/64

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงซ่อมแซมถนนสำยแม่ก๋อนใต้ 22,990.00      22,990.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 461/2564 กองช่ำง
รำคำ 22,990.-บำท รำคำ 22,990.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.16/08/64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คง

วันท่ี  31 เดือน สิงหาคม 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 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 4,328.00        4,328.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 462/2564 สป
รำคำ 4,328.-บำท รำคำ 4,328.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.16/08/64

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง เสำร้ัว ป้องกันกำรบุกรุก 3,822.00        3,822.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 463/2564 กองช่ำง
รำคำ 3,822.-บำท รำคำ 3,822.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.16/08/64

12 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมอำคำรอบต.แม่คง 657.00          657.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 464/2564 กองช่ำง
รำคำ 657.-บำท รำคำ 657.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.17/08/64

13 จัดซ้ือวัสดุเกษตร กรรไกรตัดแต่งก่ิงไม้ 322.00          322.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 465/2564 กองช่ำง
รำคำ 322.-บำท รำคำ 322.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.17/08/64

14 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรงำนสภำ 2,930.00        2,930.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนสก๊อปป้ี ร้ำนเนสก๊อปป้ี เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 466/2564 สป
รำคำ 2,930-บำท รำคำ 2,930-บำท อำชีพโดยตรง ลว.17/08/64

15 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถบรรทุกน้ ำ 63,600.00      63,600.00     เฉพำะเจำะจง บริษัทสไมล์เวย์ออติพำร์ท บริษัทสไมล์เวย์ออติพำร์ท เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 467/2564 สป
หมำยเลขทะเบียน 80-1816 มส รำคำ 63,600.-บำท รำคำ 63,600.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.20/08/64

16 จัดซ้ือวัสดุ ถุงยังชีพ จ ำนวน 11 ชุด 7,370.00        7,370.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง ร้ำนนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 468/2564 สป
รำคำ 7,370.-บำท รำคำ 7,370.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.26/08/64

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 30,590.00      30,590.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 469/2564 กองคลัง
เคร่ืองโน๊ตบุค กองคลัง รำคำ 30,590.-บำท รำคำ 30,590.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.27/08/64

18 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ซ่อมแซมโซ่เล่ือยยนต์ 960.00          960.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 470/2564 สป
รำคำ 960.-บำท รำคำ 960.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.30/08/64

19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนหนังสือพิมพ์ 460.00          460.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 471/2564 สป
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 รำคำ 460.-บำท รำคำ 460.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

20 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน น้ ำด่ืม 740.00          740.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำด่ืมคลำสสิก ร้ำนน้ ำด่ืมคลำสสิก เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 472/2564 สป
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 รำคำ 740.- บำท รำคำ 740.- บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

21 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,155.00      11,155.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง หจก.เคซีซีแม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 473/2564 สป
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 รำคำ 11,155.-บำท รำคำ 11,155.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

22 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถไถฟำร์ม 11,683.00      11,683.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี แม่สะเรียง หจก.เค.ซี.ซี แม่สะเรียง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 474/2564 สป
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 รำคำ 11,683.-บำท รำคำ 11,683.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

23 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงธิติมำ ชูพิริยะพฤกษ์ นำงธิติมำ ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 476/2564 สป
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

24 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมศ กด์ิ แสงสว่ำง นำยสมศ กด์ิ แสงสว่ำง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 477/2564 สป
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

25 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงดำรำณี เปล่ียววิญญำ นำงดำรำณี เปล่ียววิญญำ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 478/2564 สป
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

26 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (สป) 7,500.00        7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมเดช สุริน นำยสมเดช สุริน เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 479/2564 สป
รำคำ 7500.-บำท รำคำ 7500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

27 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (สป) 8,000.00        8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัลย์สุดำ แน่นแหน้ นำงสำวกัลย์สุดำ แน่นแหน้ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 480/2564 สป
รำคำ  8000.-บำท รำคำ  8000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

28 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ นำยชัยณรงค์ ชูพิริยะพฤกษ์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 481/2564 กองช่ำง
รำคำ  8000.-บำท รำคำ  8000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

29 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์ ใจค ำ นำยด ำรงค์ ใจค ำ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 482/2564 กองช่ำง
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64



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

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

30 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกัญจ์ เครืออ่อน นำยกัญจ์ เครืออ่อน เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 483/2564 กองช่ำง
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

31 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ ศรีค ำวัง นำยณัฐวุฒิ ศรีค ำวัง เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 484/2564 กองช่ำง
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

32 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 8,000.00        8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิริมงคล  ฉลองมนตรำ นำยศิริมงคล  ฉลองมนตรำ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 485/2564 กองช่ำง
รำคำ  8000.-บำท รำคำ  8000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

33 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุเทน ธิวงศ์ทรำย นำยอุเทน ธิวงศ์ทรำย เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 486/2564 กองช่ำง
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

34 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 8,000.00        8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุดร  เอกสังสรรค์ นำยอุดร  เอกสังสรรค์ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 487/2564 กองช่ำง
รำคำ 8000.-บำท รำคำ 8000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

35 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (กองช่ำง) 11,000.00      11,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิฆเนศ  บุญสม นำยพิฆเนศ  บุญสม เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 488/2564 กองช่ำง
รำคำ 11,000.-บำท รำคำ 11,000.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

36 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย..64 (สธ.) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพะจะโพ กมลสูงสุด นำยพะจะโพ กมลสูงสุด เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 489/2564 สธ
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

37 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย.64 (สธ.) 8,500.00        8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำ ใฝ่ฝำกสมบัติ นำยบัญชำ ใฝ่ฝำกสมบัติ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 490/2564 สธ
รำคำ 8500.-บำท รำคำ 8500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

38 จ้ำงเหมำบริกำรประจ ำเดือน กย..64 (กองคลัง) 9,500.00        9,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย   ไพศำลธำรำ นำยชำญชัย   ไพศำลธำรำ เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 491/2564 กองคลัง
รำคำ 9,500.-บำท รำคำ 9,500.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64

39 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ เฟคชิว 1,580.00        1,580.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนออมสินเภสัช ร้ำนออมสินเภสัช เป็นผู้รับจ้ำงท่ีประกอบ 492/2564 สธ
รำคำ 1,580.-บำท รำคำ 1,580.-บำท อำชีพโดยตรง ลว.31/08/64


