
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือค่าวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนฯ 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ  บางออน นายศรีวรรณ  บางออน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 42/2564  ลว 1 ธค. 63

ถ่าน จ้านวน 50 กระสอบ งานกองสาธารณสุข 10,000.-บาท 10,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จ้างเหมาจัดท้าตรายาง จ้านวน 4 รายการ 660.00         660.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 43/2564  ลว 1 ธค. 63

งานกองคลัง 660.-บาท 660.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,590.00      3,590.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 44/2564  ลว 1 ธค. 63

ครุภณัฑ์ส้านกังาน โนต๊บคุ ACER 3,590.-บาท 3,590.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ้านวน 4 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 25,846.00    25,846.00    เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 45/2564  ลว 2 ธค. 63

รถกระบะบรรทกุ  ทะเบยีน บค 8719 มส 25,846.-บาท 25,846.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ้านวน 5 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,010.00      1,010.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 46/2564  ลว 3 ธค. 63

รถกระบะส่ีประตู  ทะเบยีน กข 308 มส 1,010.-บาท 1,010.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ้านวน 4 รายการ ส้านกัปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,425.00      1,425.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 47/2564  ลว 3 ธค. 63

รถกระบะส่ีประตู  ทะเบยีน กข 2466  มส 1,425.-บาท 1,425.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ้านวน 3 รายการ ส้านกัปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่   31   เดอืน   ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
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7 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 6,747.50      6,747.50     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 48/2564  ลว 3 ธค. 63
รถบรรทกุน้้า 10 ล้อ  ทะเบยีน 80-1883  มส 6,747.50.-บาท 6,747.50.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
จ้านวน 13 รายการ งานปอ้งกนัและบรรเทาฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

8 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 4 รายการ 8,100.00      8,100.00     เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  อร่ามวงค์ นายวิเชียร  อร่ามวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 49/2564  ลว 14 ธค. 63
งานกองคลัง 8,100.-บาท 8,100.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
9 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 4 รายการ 12,668.80    12,668.80    เฉพาะเจาะจง บ.KCCP 2011 กรุ๊ป จ้ากดั บ.KCCP 2011 กรุ๊ป จ้ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 50/2564  ลว 14 ธค. 63

งานกองคลัง 12,668.80.-บาท 12,668.80.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

10 จัดซ้อวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 5 รายการ 6,410.00      6,410.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 51/2564  ลว 15 ธค. 63
งานส้านกัปลัด 6,410.-บาท 6,410.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
11 จ้างเหมารถตักขยะมลูฝอย ประจ้าเดือนพย. 16,000.00    16,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมงคล  มหาวงค์ นายมงคล  มหาวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 52/2564  ลว 15 ธค. 63

2564 จ้านวน 4 คร้ัง งานกองสาธารณสุข 16,000.-บาท 16,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

12 จัดซ้อวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 1,350.00      1,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 53/2564  ลว 23 ธค. 63
งานกองสาธารณสุขฯ 1,350.-บาท 1,350.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

13 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆถุงขยะสีมว่ง,สีฟา้ จ้านวน 2 26,100.00    26,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้านศิริภณัฑ์ ร้านศิริภณัฑ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 54/2564  ลว 23 ธค. 63

รายการ งานกองสาธารณสุขฯ 26,100.-บาท 26,100.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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14 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน  19  รายการ 24,558.00    24,558.00    เฉพาะเจาะจง จิปาถะ จิปาถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 55/2564  ลว 28 ธค. 63
ส้านกัปลัด 24,558.-บาท 24,558.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
15 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน  19  รายการ 9,900.00      9,900.00     เฉพาะเจาะจง จิปาถะ จิปาถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 56/2564  ลว 28 ธค. 64

งานกองสาธารณสุขฯ 9,900.-บาท 9,900.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน


