
ล ำดบั วงเงิน วิธีซ้ือ/ เหตผุลทีคั่ดเลือก
ที่ งบประมำณ วิธีจ้ำง โดยสังเขป

1
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ อบต.สรอย

9,955 เฉพาะเจาะจง ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 9,955 ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 9,955 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

2
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน สป          4,270 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเจ.โอเอ เซ็นเตอร์ 4,270 หจก.พ.ีเจ.โอเอ เซ็นเตอร์ 4,270 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

3
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอเนกประสงค์
และซ่อมแซมหลังคา

34,600       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ  ยานะเครือ 34,600 นายณัฐวฒิุ  ยานะเครือ 34,600 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

4
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า ศพด. 30,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒิุ  ยานะเครือ 30,000 นายณัฐวฒิุ  ยานะเครือ 30,000 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

5
จ้างเหมาจัดขบวนเข้าร่วมงานประเพณี
ไหวพ้ระธาตุช่อแฮ

5,000         เฉพาะเจาะจง นายสิงหห์า  เวยีงเงิน 5,000 นายสิงหห์า  เวยีงเงิน 5,000 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

6
จ้างซ่อมเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กฉ 
8280

8,367.40    เฉพาะเจาะจง บ.แพร่ยนตรการมิตซู จ ากัด 8,367.40 บ.แพร่ยนตรการมิตซู จ ากัด 8,367.40 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

7
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 1

10,000       เฉพาะเจาะจง นายค่าย  ยาไหว 10,000 นายค่าย  ยาไหว 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

8
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 2

10,000       เฉพาะเจาะจง นางเพญ็ศรี  ปนัฟอง 10,000 นางเพญ็ศรี  ปนัฟอง 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

9
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 3

10,000       เฉพาะเจาะจง น.ส.จ าเนียร อุดกันทา 10,000 น.ส.จ าเนียร อุดกันทา 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

10
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 4

10,000       เฉพาะเจาะจง นางพนิ  จันทร์ตา 10,000 นางพนิ  จันทร์ตา 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

11
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 5

10,000       เฉพาะเจาะจง นายน๊อต  ตาเปี้ย 10,000 นายน๊อต  ตาเปี้ย 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เดอืน มนีำคม พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสรอย

งำนจัดซ้ือ / จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก รำคำ

แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1



12
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 6

10,000       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  เตชะค า 10,000 นายณรงค์  เตชะค า 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

13
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 7

10,000       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  กุณสี 10,000 นายณัฐวุฒิ  กุณสี 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

14
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 8

10,000       เฉพาะเจาะจง นายสงวน  เปี้ยแดง 10,000.00 นายสงวน  เปี้ยแดง 10,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

15
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 9

10,000       เฉพาะเจาะจง นายธนพล  เสรีรัตน์ 10,000 นายธนพล  เสรีรัตน์ 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

16
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 10

10,000       เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม  ช่างสกล 10,000 น.ส.จันทร์สม  ช่างสกล 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

17
จ้างเหมาด าเนินการท าแนวปอ้งกันไฟ
ปา่ ม. 11

10,000       เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ปญัโญใหญ่ 10,000 นายวสันต์  ปญัโญใหญ่ 10,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

18
จัดซ้ือวสัดุตรวจสอบคุณภาพน้ า 2,840.00    เฉพาะเจาะจง ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 2,840.00 ร้านผัดวสัดุก่อสร้าง 2,840.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

19
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 5,895         เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเจ.โอเอ เซ็นเตอร์ 5,895 หจก.พ.ีเจ.โอเอ เซ็นเตอร์ 5,895 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

20
จัดซ้ือหมึกพมิพ์ 8,000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
8,000 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
8,000 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

21
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 13,700 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
13,700 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
13,700 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

22
จัดซ้ือยางรถยนต์  กค. 5367 9,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กิจยางยนต์ 9,600 ร้าน ก.กิจยางยนต์ 9,600 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

23
จัดซ้ือยางรถยนต์  บฉ 1060 8,000         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กิจยางยนต์ 8,000 ร้าน ก.กิจยางยนต์ 8,000 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

24
จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
พ.ศ.2565

3,390         เฉพาะเจาะจง นายวชิัย ปวนสาย 3,390 นายวชิัย ปวนสาย 3,390 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง



25
เติมผงเคมีแหง้ตามโครงการฝึกอบรม
พฒันาศักยภาพอปพร

6,000         เฉพาะเจาะจง ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง 6,000 ร้านแพร่อุปกรณ์ดับเพลิง 6,000 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

26
จัดซ้ือวสัดุช่วยเหลือผู้ประสบภยั        32,908 เฉพาะเจาะจง ร้านวาลีรุ่งเรืองก่อสร้าง         4,500 ร้านวาลีรุ่งเรืองก่อสร้าง          4,500 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

27
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน สป 10,402.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเจ.โอเอ เซ็นเตอร์ 10,402.00 หจก.พ.ีเจ.โอเอ เซ็นเตอร์ 10,402.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

28
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 13,340.00  เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
13,340.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเวลิด์ไวด์

เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์
13,340.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

29
จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร สพฐ 70,311.80  เฉพาะเจาะจง บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 70,311.80 บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ ากัด
70,311.80 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

30
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด 23,514.74  เฉพาะเจาะจง บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 23,514.74 บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 

จ ากัด
23,514.74 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน

ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

31
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์อปพร.อบต.
สรอย

135,000.00   เฉพาะเจาะจง นางมีนา  สระค า 135,000.00 นางมีนา  สระค า 135,000.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

32
จ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่ง 13,000.00  เฉพาะเจาะจง นางไพริน  มูลลี 13,000.00 นางไพริน  มูลลี 13,000.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

33
จ้างเหมาออกแบบโครงการ
ก่อสร้างลานกีฬา

50,000       เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงษ์  วงค์ทา 50,000.00 นายวฒิุพงษ ์ วงค์ทา 50,000.00 เปน็ผู้รับจ้างที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ อบต.สรอย ต้องการได้

34
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อปฏบิติังาน
แผนที่ภาษ ีเดือน เม.ย.-มิ.ย. 65

27,000    เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรธน์ วงค์นริศสมพร 27,000.00 นายณัฐวรรธน์ วงค์นริศสมพร 27,000.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

35
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อปฏบิติังาน 
เดือน เม.ย.-มิ.ย. 65

27,000    เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา  พทุธยิะ 27,000.00 น.ส.ขนิษฐา  พทุธยิะ 27,000.00 เปน็ผู้จ าหน่ายสินค้านี้โดยตรง

  662,094


