
แบบ สขร.1

วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกปริ้นเตอร 660.00          660.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป เปนผูรับจางที่ประกอบ 410/2564 สป

สํานักปลัด ราคา 660.-บาท ราคา 660.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.01/07/64

2 จางเหมาตรวจเช็คระยะรถไถฟารม ตค 4520 11,072.10      11,072.10     เฉพาะเจาะจง บ.คูโบตา แมสอดจํากัด บ.คูโบตา แมสอดจํากัด เปนผูรับจางที่ประกอบ 411/2564 กองชาง

ราคา 11,072.10.-บาท ราคา 11,072.10.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.01/07/64

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,920.00        1,920.00       เฉพาะเจาะจง นมสดภูพิงคแมสะเรียง นมสดภูพิงคแมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 412/2564 สป

ราคา 1,920.-บาท ราคา 1,920.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.02/07/64

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกปริ้นเตอร กองคลัง 6,420.00        6,420.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทิรนโอเอมารเก็ตติ้ หจก.นอรทเทิรนโอเอมารเก็ตติ้ เปนผูรับจางที่ประกอบ 413/2564 กองคลัง

ราคา 6,420.-บาท ราคา 6,420.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.02/07/64

5 จัดซื้อวัสดุกอสราง ปรับสภาพแวดลอม 20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง หจก.ชื่นชูไพรกอสราง เปนผูรับจางที่ประกอบ 415/2564 สป

บานผูพิการ ราคา 20,000.-บาท ราคา 20,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.02/07/64

6 จัดจางซอมแซมเครื่องปริ้นเตอรกองชาง 350.00          350.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป เปนผูรับจางที่ประกอบ 417/2564 กองชาง

ราคา 350.-บาท ราคา 350.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.02/07/64

7 จางเหมาเปลี่ยนยางรถยนตสวนกลาง 18,250.00      18,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.สไมลเวยออโตพารทจํากัด บ.สไมลเวยออโตพารทจํากัด เปนผูรับจางที่ประกอบ 418/2564 สป

หมายเลขทะเบียน กข 1892 มส ราคา 18,250.-บาท ราคา 18,250.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.05/07/64

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง 2,270.00        2,270.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป เปนผูรับจางที่ประกอบ 419/2564 กองชาง

ราคา 2,270.-บาท ราคา 2,270.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.05/07/64

9 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง 1,250.00        1,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พีทีศิลายนตื หจก.พีทีศิลายนตื เปนผูรับจางที่ประกอบ 420/2564 สป

หมายเลขทะเบียน กข 1892 มส ราคา 1,250.-บาท ราคา 1,250.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.07/07/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฏาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมคง

วันที่  30 เดือน กรกฎาคม 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 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 6,685.00        6,685.00       เฉพาะเจาะจง รานไพลินสาสน รานไพลินสาสน เปนผูรับจางที่ประกอบ 422/2564 สป

ราคา 6,685.-บาท ราคา 6,685.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.09/07/64

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 7,468.00        7,468.00       เฉพาะเจาะจง รานไพลินสาสน รานไพลินสาสน เปนผูรับจางที่ประกอบ 423/2564 กองคลัง

ราคา 7,468.-บาท ราคา 7,468.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.09/07/64

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกปริ้นเตอร สํานักปลัด 9,630.00        9,630.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทิรนโอเอมารเก็ตติ้ หจก.นอรทเทิรนโอเอมารเก็ตติ้ เปนผูรับจางที่ประกอบ 424/2564 สป

ราคา 9,630.-บาท ราคา 9,630.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.09/07/64

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 10,864.00      10,864.00     เฉพาะเจาะจง รานไพลินสาสน รานไพลินสาสน เปนผูรับจางที่ประกอบ 425/2564 สป

ราคา 10,864.-บาท ราคา 10,864.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.23/07/64

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด 1,160.00        1,160.00       เฉพาะเจาะจง รานไพลินสาสน รานไพลินสาสน เปนผูรับจางที่ประกอบ 426/2564 สป

ราคา 1,160-บาท ราคา 1,160-บาท อาชีพโดยตรง ลว.23/07/64

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัด 1,986.00        1,986.00       เฉพาะเจาะจง รานไพลินสาสน รานไพลินสาสน เปนผูรับจางที่ประกอบ 427/2564 สป

ราคา 1,986.-บาท ราคา 1,986.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.23/07/64

16 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 1,250.00        1,250.00       เฉพาะเจาะจง รานออมสินเภสัช รานออมสินเภสัช เปนผูรับจางที่ประกอบ 428/2564 สธ

หนากากอนามัย ราคา 1,250.-บาท ราคา 1,250.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.23/07/64

17 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,915.00        5,915.00       เฉพาะเจาะจง นมสดภูพิงคแมสะเรียง นมสดภูพิงคแมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 429/2564 สป

ราคา 5,915.-บาท ราคา 5,915.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.23/07/64

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ซอมแซมไฟกิ่งที่ชํารุด 2,275.00        2,275.00       เฉพาะเจาะจง จํารัสวัสดุ จํารัสวัสดุ เปนผูรับจางที่ประกอบ 430/2564 กองชาง

ราคา 2,275.-บาท ราคา 2,275.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรศพด. 790.00          790.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป หจก.ไอทีเซ็นเตอรกรุป เปนผูรับจางที่ประกอบ 431/2564 สป

ราคา 790.-บาท ราคา 790.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64



วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

25 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 14,786.00      14,786.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เคซีซีแมสะเรียง หจก.เคซีซีแมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 432/2564 สป

ประจําเดือน สิงหาคม 2564 ราคา 14,786.-บาท ราคา 14,786.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

26 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถไถฟารม 4,071.00        4,071.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 433/2564 กองชาง

ประจําเดือน สิงหาคม 2564 ราคา 4071.-บาท ราคา 4071.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

27 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นพนหมอกควัน 242.00          242.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง หจก.เค.ซ.ีซี แมสะเรียง เปนผูรับจางที่ประกอบ 434/2564 สธ

ปองกันโรคติดตอ ประจําเดือน สิงหาคม 2564 ราคา 242-บาท ราคา 242-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงานหนังสือพิมพ 470.00          470.00         เฉพาะเจาะจง รานไพลินสาสน รานไพลินสาสน เปนผูรับจางที่ประกอบ 435/2564 สป

ประจําเดือน สิงหาคม 2564 ราคา 470.-บาท ราคา 470.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน น้ําดื่ม 842.00          842.00         เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มคลาสสิก รานน้ําดื่มคลาสสิก เปนผูรับจางที่ประกอบ 436/2564 สป

ประจําเดือน สิงหาคม 2564 ราคา842.- บาท ราคา842.- บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

30 จางเหมาบริการประจําเดือน สค..64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ นางธิติมา ชูพิริยะพฤกษ เปนผูรับจางที่ประกอบ 437/2564 สป

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

31 จางเหมาบริการประจําเดือน สค..64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศํกดิ์ แสงสวาง นายสมศํกดิ์ แสงสวาง เปนผูรับจางที่ประกอบ 438/2564 สป

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

32 จางเหมาบริการประจําเดือน สค..64 (สป) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดาราณี เปลี่ยววิญญา นางดาราณี เปลี่ยววิญญา เปนผูรับจางที่ประกอบ 439/2564 สป

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

33 จางเหมาบริการประจําเดือน สค..64 (สป) 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สุริน นายสมเดช สุริน เปนผูรับจางที่ประกอบ 440/2564 สป

ราคา 7500.-บาท ราคา 7500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

34 จางเหมาบริการประจําเดือน สค..64 (สป) 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยสุดา แนนแหน นางสาวกัลยสุดา แนนแหน เปนผูรับจางที่ประกอบ 441/2564 สป

ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64



วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา
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ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

35 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยณรงค ชูพิริยะพฤกษ นายชัยณรงค ชูพิริยะพฤกษ เปนผูรับจางที่ประกอบ 442/2564 กองชาง

ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

36 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดํารงค ใจคํา นายดํารงค ใจคํา เปนผูรับจางที่ประกอบ 443/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

37 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญจ เครือออน นายกัญจ เครือออน เปนผูรับจางที่ประกอบ 444/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

38 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ ศรีคําวัง นายณัฐวุฒิ ศรีคําวัง เปนผูรับจางที่ประกอบ 445/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

39 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา นายศิริมงคล  ฉลองมนตรา เปนผูรับจางที่ประกอบ 446/2564 กองชาง

ราคา  8000.-บาท ราคา  8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

40 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน ธิวงศทราย นายอุเทน ธิวงศทราย เปนผูรับจางที่ประกอบ 447/2564 กองชาง

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

41 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดร  เอกสังสรรค นายอุดร  เอกสังสรรค เปนผูรับจางที่ประกอบ 448/2564 กองชาง

ราคา 8000.-บาท ราคา 8000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

41 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (กองชาง) 11,000.00      11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิฆเนศ  บุญสม นายพิฆเนศ  บุญสม เปนผูรับจางที่ประกอบ 449/2564 กองชาง

ราคา 11,000.-บาท ราคา 11,000.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

42 จางเหมาบริการประจําเดือน สค..64 (สธ.) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพะจะโพ กมลสูงสุด นายพะจะโพ กมลสูงสุด เปนผูรับจางที่ประกอบ 450/2564 สธ

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64

43 จางเหมาบริการประจําเดือน สค.64 (สธ.) 8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ใฝฝากสมบัติ นายบัญชา ใฝฝากสมบัติ เปนผูรับจางที่ประกอบ 451/2564 สธ

ราคา 8500.-บาท ราคา 8500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64



วงเงินที่ (ราคากลาง) ผูเสนอราคา เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

จะซื้อ/จาง และราคาที่เสนอ ของสัญญา
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง
เหตุผลที่คัดเลือก

44 จางเหมาบริการประจําเดือน สค..64 (กองคลัง) 9,500.00        9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย   ไพศาลธารา นายชาญชัย   ไพศาลธารา เปนผูรับจางที่ประกอบ 452/2564 กองคลัง

ราคา 9,500.-บาท ราคา 9,500.-บาท อาชีพโดยตรง ลว.30/07/64


	กค (2)

