
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการจัดงานออกหว่า 59,815.00    59,815.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 1/2564 ลว 5 ตค 63

จ านวน 12 รายการ ตามโครงการงานออกหว่า 59,815.-บาท 59,815.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้าเพื่อประดับตกแต่งภายในงาน 100,000.00   100,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพสุิทธิ ์ยุทธกจิรัตนา นายพสุิทธิ ์ยุทธกจิรัตนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 2/2564 ลว 5 ตค 63

ออกหว่า จ านวน 1 รายการ ตามโครงการงาน 100,000.-บาท 100,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ออกหว่าประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จ้างเหมาจัดท าพลุกล่อง 2 นิ้ว จ านวน1รายการ 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมพล  ยุทธกจิรัตนา นายสมพล  ยุทธกจิรัตนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 3/2564 ลว 5 ตค 63

เพื่อใช้ในพธิีเปดิโครงการงานออกหว่า ป ี2563 5,000.-บาท 5,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์งาน 35,000.00    35,000.00    เฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 4/2564 ลว 5 ตค 63

จ านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออก 35,000.-บาท 35,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

หว่า ประจ าป ี2563 กองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงภายในงานออกหว่า จ านวน 45,000.00    45,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแอด็อเิล็กทรอนกิส์ ร้านแอด็อเิล็กทรอนกิส์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 5/2564 ลว 6 ตค 63

1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออกหว่า 45,000.-บาท 45,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตกแต่งภายในงานออกหว่า 358,000.00   358,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านภภิโูฮม ร้านภภิโูฮม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 6/2564 ลว 6 ตค 63

จ านวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออก 358,000.-บาท 358,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

หว่า ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา
ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง

งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้งล าดบัที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่   30   เดอืน   ตลุาคม  พ.ศ. 2563
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7 จ้างเหมานกัร้อง นกัดนตรีพร้อมหางเคร่ือง 66,000.00    66,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภริมย์  มฤีทธิ์ นายภิรมย์  มีฤทธิ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 7/2564 ลว 6 ตค 63
จ านวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออก 66,000.-บาท 66,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
หว่า ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

8 จ้างเหมาจัดท ากิจกรรมนิทรรศการ กาดมั่ว ครัวฮฮม 80,000.00    80,000.00    เฉพาะเจาะจง นส.มะลิวัลย์  ปนัทะวัง นส.มะลิวัลย์  ปนัทะวัง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 8/2564 ลว 6 ตค 63
จ านวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออก 80,000.-บาท 80,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
หว่า ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

9 จ้างเหมาจัดท าซุ้มราชวัตรพร้อมประดับประดา 210,000.00   210,000.00  เฉพาะเจาะจง นางพมิคณินท ์เปี้ยงวงศ์ นางพมิคณินท ์เปี้ยงวงศ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 10/2564 ลว 6 ตค 63
ซุ้ม 7 ชุมชน จ านวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครง 210,000.-บาท 210,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
การงานออกหว่า ป ี2563 กองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

10 จ้างเหมาจัดนทิรรศความรู้ อาหาร วัดจองสูง 50,000.00    50,000.00    เฉพาะเจาะจง นางรัตนาภรณ์  ยวงศิริ นางรัตนาภรณ์  ยวงศิริ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 11/2564 ลว 7 ตค 63
จ านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออก 50,000.-บาท 50,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
หว่า ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

11 จ้างเหมาตกแต่งต้นเทยีนเหงงานออกหว่า 30,000.00    30,000.00    เฉพาะเจาะจง นส.ยุพา ทศันพทิกัษก์ลุ นส.ยุพา ทศันพทิกัษก์ลุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 12/2564 ลว 12 ตค 63
จ านวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออก 30,000.-บาท 30,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
หว่า ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

12 จ้างเหมาท าความสะอาดรอบบริเวณการจัดงาน 15,500.00    15,500.00    เฉพาะเจาะจง นางจินดา  นนัทจุล นางจินดา  นนัทจุล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 13/2564 ลว 12 ตค 63
จ านวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานออก 15,500.-บาท 15,500.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
หว่า ประจ าป ี2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

13 จ้างเหมาจัดกจิกรรมการแสดงวัฒนธรรม ณ เวที 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภภิโูฮม ร้านภภิโูฮม เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 14/2564 ลว 14 ตค 63

กลางงานออกหว่า จ านวน 10 ชุด เพื่อใช้ในงาน 90,000.-บาท 90,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

โครงการงานออกหว่า 2563 งานกองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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14 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนกนัยายน 63 22,240.40    22,240.40    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 15/2563 ลว 20 ตค 63
รร.อนบุาลแมส่ะเรียงฯ จ านวน 1 รายการ 22,240.40.-บาท 22,240.40.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองการศึกษา เทศบาลต าบลแมส่ะรเยง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

15 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนกนัยายน 63 115,281.60   115,281.60  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 16/2563 ลว 20 ตค 63
รร.ทองสวัสด์ิวิทยาคาร จ านวน 1 รายการ 115,281.60.-บาท 115,281.60.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองการศึกษา เทศบาลต าบลแมส่ะรเยง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 9,870.00      9,870.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 17/2563 ลว 20 ตค 63
งานส านกัปลัดฯ เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง 9,870.-บาท 9,870.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
17 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 875.00         875.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 18/2563 ลว 20 ตค 63

กองคลัง เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง 875.-บาท 875.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

18 จัดซ้ือค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,200.00      7,200.00     เฉพาะเจาะจง 786 การยาง 786 การยาง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 19/2563 ลว 21 ตค 63
รถจักรยานกระบะ ทะเบยีน บค 8719 มส 7,200.-บาท 7,200.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
จ านวน 1 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

19 จัดซ้ือถุงขยะสีมว่งและสีฟา้ จ านวน 2 รายการ 24,450.00    24,450.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริภณัฑ์ ร้านศิริภณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 20/2563 ลว 22 ตค 63
งานกองสาธารณสุขฯ 24,450.-บาท 24,450.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
20 จ้างเหมาตักขยะ ประจ าเดือนกนัยายน 2563 16,000.00    16,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมงคล  มหาวงค์ นายมงคล  มหาวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 21/2563 ลว 27 ตค 63

จ านวน 4 เที่ยว งานกองสาธารณสุขฯ 16,000.-บาท 16,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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21 จ้างเหมารถขนและก าจัดขยะมลูฝอยประจ าเดือน 148,000.00   148,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการกอ่สร้าง หจก.ธเนศการกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 22/2563 ลว 27 ตค. 63
กนัยายน 2563 จ านวน 8 เที่ยว กองสาธารณสุข 148,000.-บาท 148,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,100.00      1,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ ร้านพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 23/2563 ลว 28 ตค. 63

ครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 420490012 1,100.-บาท 1,100.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
จ านวน  3  รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

23 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) 3,600.00      3,600.00     เฉพาะเจาะจง 786 การยาง 786 การยาง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 24/2563 ลว 28 ตค. 63
จ านวน 1 รายการ กองสาธารณสุขฯ 3,600.-บาท 3,600.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน


