
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,431.00    12,431.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 1/2563 ลว 4 ตค 62

ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนบริหำร) 12,431.-บำท 12,431.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,097.00    27,097.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 2/2563 ลว 4 ตค 62

ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนก ำจัด) 27,097.-บำท 27,097.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,991.00      5,991.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 5/2563 ลว 4 ตค 62

ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนรักษำฯ) 5,991.-บำท 5,991.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,288.00      3,288.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 3/2563 ลว 4 ตค 62

ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนช่ำง) 3,2880.-บำท 3,2880.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 327.00         327.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 4/2563 ลว 4 ตค 62

ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนคลัง) 327.-บำท 327.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จ้ำงเหมำติดต้ังรำชวัตรประดับประดำชุมชน 210,000.00   210,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงพิมคณินท์ นำงพิมคณินท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 6/2563 ลว 7 ตค 62

งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 210,000.-บำท 210,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2562

ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จ้ำงเหมำจัดกิจกรรมลำนวัฒนธรรม กำดม้ัว 80,000.00    80,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ ยุทธกิจรัตนำ นำงสำวกำญจนำ ยุทธกิจรัตนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 7/2563 ลว 7 ตค 62
งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 80,000.-บำท 80,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

8 จัดซ้ือโคม 16 เหล่ียม จ ำนวน 1 รำยกำร 301,000.00   301,000.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนภิภูโฮม ร้ำนภิภูโฮม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 8/2563 ลว 7 ตค 62
งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 301,000.-บำท 301,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน 10 รำยกำร 38,500.00    38,500.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 9/2563 ลว 8 ตค 62
งำนออกหว่ำ งำนกองกำรศึกษำ 38,500.-บำท 38,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
10 จ้ำงเหมำจัดท ำนิทรรศกำรอำหำรท้องถ่ินและโคม 36,000.00    36,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงยุพำ ทัศนพิทักษ์กุล นำงยุพำ ทัศนพิทักษ์กุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 10/2563 ลว 8 ตค 62

ต่ำงๆ งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 36,000.-บำท 36,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 2 รำยกำร กองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จ้ำงเหมำติดต้ังไฟฟ้ำและตกแต่งไฟภำยใน 70,000.00    70,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยกระจ่ำง  หนุ่มชะลี นำยกระจ่ำง  หนุ่มชะลี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 11/2563 ลว 8 ตค 62
บริเวณงำน งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 70,000.-บำท 70,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จองพำรำ จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000.00    18,000.00    เฉพำะเจำะจง นส.ยุพำ ทัศนพิทักษ์กุล นส.ยุพำ ทัศนพิทักษ์กุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 12/2563 ลว 9 ตค 62
งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จ้ำงเหมำตกแต่งต้นเทียนเหง จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.00    20,000.00    เฉพำะเจำะจง นส.ยุพำ ทัศนพิทักษ์กุล นส.ยุพำ ทัศนพิทักษ์กุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 13/2563 ลว 9 ตค 62

งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 20,000.-บำท 20,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม  พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนกันยำยน 62 113,722.14   113,722.14  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 14/2563 ลว 9 ตค 62
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร จ ำนวน 1 รำยกำร 113,722.14.-บำท 113,722.14.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะรเยง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

15 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนกันยำยน 62 24,457.86    24,457.86    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 15/2563 ลว 9 ตค 62
รร.อนุบำลแม่สะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 24,457.86.-บำท 24,457.86.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะรเยง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 18,500.00    18,500.00    เฉพำะเจำะจง โรงกลึง ป.กำรช่ำง โรงกลึง ป.กำรช่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 16/2563 ลว 10 ตค 62
รถบรรทุกขยะเขียว ทะเบียน80-1279 มส 18,500.-บำท 18,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 27  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จ้ำงเหมำนักดนตรี นักร้องพร้อมหำงเคร่ือง 55,000.00    55,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยภิรมย์  มัฤทธ์ิ นำยภิรมย์  มัฤทธ์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 17/2563 ลว 10 ตค 62
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 55,000.-บำท 55,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะรเยง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จ้ำงเหมำพลุเปิดงำน พลุกล่อง ขนำด 2 น้ิว 5,000.00      5,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยสมพล ปัญโญนันท์ นำยสมพล ปัญโญนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 18/2563 ลว 10 ตค 62
จ ำนวน 80 นัด งำนออกหว่ำ ประจ ำปี 2563 5,000.-บำท 5,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลแม่สะรเยง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 2,700.00      2,700.00     เฉพำะเจำะจง หตก.ไอที เซ็นเตอร์กรุ๊ป หตก.ไอที เซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 19/2563 ลว 10 ตค 62
งำนกองสำธำรณสุขฯ 2,700.-บำท 2,700.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
20 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,790.00      3,790.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 20/2563 ลว 15 ตค 62

รถตู้ 12 ท่ีน่ัง ทะเบียน นข 413 มส 3790.-บำท 3790.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 10  รำยกำร งำนบริหำรท่ัวไป วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง
วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จัดซ้ือค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 8,300.00      8,300.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 21/2563 ลว 15 ตค. 62
รถบรรทุกน้ ำ 10 ล้อ ทะเบียน 80-1883 มส 8,300.-บำท 8,300.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 4,150.00      4,150.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 22/2563 ลว 16 ตค. 62
รถดับเพลิง ทะเบียน 80-1040 มส 4,150.-บำท 4,150.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,530.00      1,530.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 23/2563 ลว 17 ตค. 62
เคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ CANON E510 1,530.-บำท 1,530.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

24 จัดซ้ือถุงขยะสีม่วงและสีฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 24,450.00    24,450.00    เฉพำะเจำะจง พวงทองพำณิชย์ พวงทองพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 24/2563 ลว 17 ตค. 62
งำนกองสำธำรณสุขฯ 24,450.-บำท 24,450.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
25 จ้ำงเหมำรถตักขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนกันยำยน 28,000.00    28,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 25/2563 ลว 17 ตค. 62

2562 จ ำนวน 4 คร้ัง งำนกองสำธำรณสุขฯ 28,000..-บำท 28,000..-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

26 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,320.00      1,320.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 26/2563 ลว 18 ตค. 62
รถกู้ภัย  ทะเบียน 80-1884 มส 1,320.-บำท 1,320.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  8  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

27 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,730.00      3,730.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 27/2563 ลว 18 ตค. 62
รถขยะบีบอัดท้ำย  ทะเบียน 80-1279 มส 3,730.-บำท 3,730.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  6  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,895.00      2,895.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 28/2563 ลว 18 ตค. 62
รถขยะเขียวเปิดข้ำง ทะเบียน 80-1276 มส. 2,895.-บำท 2,895.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 3  รำยกำร กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

29 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดบริเวณกำรจัดงำน 5,450.00      5,450.00     เฉพำะเจำะจง นำงจันทร์แรม  สิงห์ต้ือ นำงจันทร์แรม  สิงห์ต้ือ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 29/2563 ลว 21 ตค. 62
ออกหว่ำ ปี 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 5,450.-บำท 5,450.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

30 ค่ำจ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมูลฝอย ประจ ำ 148,000.00   148,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 30/2563 ลว 22 ตค. 62
เดือน กันยำยน  2562 จ ำนวน 8 เท่ียว 148,000.-บำท 148,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

31 จัดซ้ือค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก 810,811 7,160.00      7,160.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 31/2563 ลว 24 ตค. 62
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองคลัง 7,160.-บำท 7,160.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
32 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ตรำยำง (ช่ือ-ต ำแหน่ง) 1,760.00      1,760.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 32/2563 ลว 24 ตค. 62

จ ำนวน  4  รำยกำร งำนส ำนักปลัด 1,760.-บำท 1,760.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

33 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ หมึก 14,400.00    14,400.00    เฉพำะเจำะจง เนคโอเอ เซอร์วิส เนคโอเอ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 33/2563 ลว 24 ตค. 62
เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ย่ีห้อ XEREX 3553 14,400.-บำท 14,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 4 ขวด งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

34 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวันพร้อมอำหำร 4,750.00      4,750.00     เฉพำะเจำะจง นำงสุภิษ  มันทะนำ นำงสุภิษ  มันทะนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 34/2563 ลว 25 ตค. 62
ว่ำงคณะศึกษำดูงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 4,750.-บำท 4,750.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

35 จัดซ้ือค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถตู้ 12 15,400.00    15,400.00    เฉพำะเจำะจง 786 กำรยำง 786 กำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 35/2563 ลว 25 ตค. 62
ท่ีน่ัง ป้ำยทะเบียน นข 413 มส. จ ำนวน 1 15,400.-บำท 15,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
รำยกำร งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

36 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรกิจกรรมหนูน้อย 10,000.00    10,000.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 36/2563 ลว 28 ตค. 62
นพมำศ งำนลอยกระทง ปี 2562 จ ำนวน 3 10,000.-บำท 10,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

37 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรงำนลอยกระทง 39,950.00    39,950.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 37/2563 ลว 28 ตค. 62
ประจ ำปี 2562 จ ำนวน 9 รำยกำร 39,950.-บำท 39,950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

38 ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,325.00      2,325.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 38/2563 ลว 29 ตค. 62
รถบรรทุกเล็ก ทะเบียน 80-1037 มส. 2,325.-บำท 2,325.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 11  รำยกำร กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

39 ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 6,700.00      6,700.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 39/2563 ลว 30 ตค. 62
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-1279 มส. 6,700.-บำท 6,700.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  2  รำยกำร กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

40 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำรูปเล่ม 1,700.00      1,700.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 40/2563 ลว 30 ตค. 62
สมุดลงเวลำ ปี 2559-2562 จ ำนวน 1 รำยกำร 1,700.-บำท 1,700.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนบริหำรบุคคล วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

41 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำรูปเล่ม 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 41/2563 ลว 30 ตค. 62
ประเมินผู้บริหำร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,000.-บำท 1,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนบริหำรบุคคล วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง
วันท่ี   31   เดือน   ตุลำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำถมดินพร้อมปรับเกล่ียลำนหน้ำสุสำน 32,000.00    32,000.00    เฉพำะเจำะจง บุญฑริกำ บุญฑริกำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 42/2563 ลว 1 พย. 62

กลำงแม่สะเรียง จ ำนวน 1 รำยกำร 32,000.-บำท 32,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลลงทะเบียนผู้สูงอำยุ 1,550.00      1,550.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 43/2563 ลว 4 พย. 62

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนบริหำรงำนท่ัวไป 1,550.-บำท 1,550.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 4 รำยกำร 4,250.00      4,250.00     เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 44/2563 ลว 5 พย. 62

กองคลัง 4,250.-บำท 4,250.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 10,440.00    10,440.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 45/2563 ลว 5 พย. 62

กองคลัง 10,440.-บำท 10,440.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 7,080.00      7,080.00     เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 46/2563 ลว 5 พย. 62

กองคลัง 7,080.-บำท 7,080.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรงำนบริหำรฯ 2,248.00      2,248.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 47/2563 ลว 5 พย. 62

งำนบริหำรฯ 2,248.-บำท 2,248.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562

ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันท่ี  29  เดือน   พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,500.00    10,500.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 48/2563 ลว 6 พย. 62
ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนบริหำร) 10,500.-บำท 10,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
8 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 31,010.00    31,010.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 49/2563 ลว 6 พย. 62

ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนก ำจัด) 31,010.-บำท 31,010.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,141.00      6,141.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 50/2563 ลว 6 พย. 62
ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนรักษำฯ) 6,141.-บำท 6,141.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
10 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,222.00      3,222.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 51/2563 ลว 6 พย. 62

ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนช่ำง) 3,222.-บำท 3,222.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 242.00         242.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 52/2563 ลว 6 พย. 62
ประจ ำเดือนตุลำคม 2562 (งำนคลัง) 212.-บำท 212.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
12 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 360.00         360.00        เฉพำะเจำะจง แม่สะเรียงอะไหล่ แม่สะเรียงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 53/2563 ลว 7 พย. 62

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำย จ ำนวน 3 รำยกำร 360.-บำท 360.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 485.00         485.00        เฉพำะเจำะจง แม่สะเรียงอะไหล่ แม่สะเรียงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 54/2563 ลว 7 พย. 62

รถบรรทุกขยะเขียวเล็ก ทะเบียน 80-1721 มส 485.-บำท 485.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 5  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันท่ี  29  เดือน   พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนตุลำคม 62 54,153.40    54,153.40    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 55/2563 ลว 8 พย. 62
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร จ ำนวน 1 รำยกำร 54,153.40.-บำท 54,153.40.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
15 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนตุลำคม 62 9,317.28      9,317.28     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 56/2563 ลว 8 พย. 62

รร.อนุบำลแม่สะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 9,317.28.-บำท 9,317.28.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ปิดเทอมภำคเรียน 1/62 16,609.68    16,609.68    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 57/2563 ลว 8 พย. 62
รร.อนุบำลแม่สะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 16,609.68.-บำท 16,609.68.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
17 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ปิดเทอมภำคเรียน 1/62 77,230.32    77,230.32    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 58/2563 ลว 8 พย. 62

รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร จ ำนวน 1 รำยกำร 77,230.32.-บำท 77,230.32.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,535.00      3,535.00     เฉพำะเจำะจง แม่สะรเยงอะไหล่ แม่สะรเยงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 59/2563 ลว 13 พย. 62
รถมอไซค์พ่วงข้ำง ทะเบียน กกข 441 มส 3,535.-บำท 3,535.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 27  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรประชุมสภำสมัยสำมัญ 500.00         500.00        เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 60/2563 ลว 13 พย. 62
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกิจกำรสภำ 500.-บำท 500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
20 จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ถุงขยะสีม่วง จ ำนวน 1 รำยกำร 19,500.00    19,500.00    เฉพำะเจำะจง พวงทอง พำณิชย์ พวงทอง พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 61/2563 ลว 13 พย. 62

งำนกองสำธำรณสุขฯ 19,500.-บำท 19,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 780.00         780.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 62/2563 ลว 13 พย. 62
รถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน 80-1037 มส 780.-บำท 780.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 3 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จ้ำงเหมำรถตักขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนตุลำคม 42,000.00    42,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 63/2563 ลว 13 พย. 62
2562 จ ำนวน  6 คร้ัง งำนกองสำธำรรสุขฯ 42,000.-บำท 42,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
23 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,795.00      1,795.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 64/2563 ลว 13 พย. 62

รถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 2466 มส 1,795.-บำท 1,795.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 5 รำยกำร งำนบริหำรงำนท่ัวไป วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

24 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 590.00         590.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 65/2563 ลว 14 พย. 62
รถตู้ 12 ท่ีน่ัง  ทะเบียน กข 308  มส 590.-บำท 590.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 3 รำยกำร งำนบริหำรงำนท่ัวไป วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 3,260.00      3,260.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 66/2563 ลว 14 พย. 62
งำนกองกำรศึกษำ 3,260..-บำท 3,260..-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
26 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 880.00         880.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 67/2563 ลว 14 พย. 62

รถยนต์กระบะ ทะเบียน บค 8719 มส 1,320.-บำท 1,320.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 3 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

27 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 6,720.00      6,720.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 68/2563 ลว 14 พย. 62
รถบรรทุกน้ ำ 10 ล้อ ทะเบียน 80-1883 มส 6,720.-บำท 6,720.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 14 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันท่ี  29  เดือน   พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน สติกเกอร์สะท้อนแสง 5,400.00      5,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 69/2563 ลว 20 พย. 62
จ ำนวน 2 รำยกำร  งำนกองสำธำรณสุขฯ 5,400.-บำท 5,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
29 ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม ถนนทำง 13,000.00    13,000.00    เฉพำะเจำะจง บุญฑริกำ บุญฑริกำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 70/2563 ลว  20 พย. 62

เข้ำชุมชนบ้ำนโป่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 13,000.-บำท 13,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
กองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

30 ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม รถบรรทุก 36,750.00    36,750.00    เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 71/2563 ลว 28 พย. 62
ขยะเขียว ทะเบียน 80-1279 มส 36,750.-บำท 36,750.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 7 รำยกำร กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันท่ี  29  เดือน   พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562





แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 470.00         470.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 72/2563 ลว 4 ธค. 62

รถดับเพลิง ป้ำยทะเบียน 80-1040 มส 470.-บำท 470.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จัดซ้ือถ่ำน จ ำนวน 50 กระสอบ 7,500.00      7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ  บำงออน นำยศรีวรรณ  บำงออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 73/2563 ลว 9 ธค. 62

งำนกองสำธำรณสุขฯ 7,500.-บำท 7,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 ค่ำจ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมูลฝอย 222,000.00   222,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 74/2563 ลว 9 ธค. 62

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 จ ำนวน 12 เท่ียว 222,000.-บำท 222,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล,ป้ำยโฟม,แผ่นพับ 50,000.00    50,000.00    เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 75/2563 ลว 9 ธค. 62

จ ำนวน 6 รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ 50,000.-บำท 50,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ือค่ำวัสดุกีฬำ เส้ือกีฬำผู้ควบคุมงำนกีฬำ 5,240.00      5,240.00     เฉพำะเจำะจง พรีเมียร์สปอร์ต พรีเมียร์สปอร์ต เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 76/2563 ลว 12 ธค. 62

เยำวชนสัมพันธ จ ำนวน 2 รำยกำร 5,240.-บำท 5,240.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,325.00    14,325.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 77/2563 ลว 13 ธค. 62

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  2562 (งำนบริหำร) 14,325.-บำท 14,325.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2562

ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันท่ี  30  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 26,365.00    26,365.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 78/2563 ลว 13  ธค. 62
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562 (งำนก ำจัด) 26,365-บำท 26,365-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  2  รำยกำร วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,156.00      5,156.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 79/2563 ลว 13  ธค. 62
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562 (งำนรักษำฯ) 5,156.-บำท 5,156.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  3  รำยกำร วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,450.00      6,450.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 80/2563 ลว 13  ธค. 62
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  2562 (งำนช่ำง) 6,450.-บำท 6,450.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 213.00         213.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด หจก.เค.ซี.ซี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 81/2563 ลว 13  ธค. 62
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  2562 (งำนคลัง) 213.-บำท 213.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  1  รำยกำร วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จัดซ้ือค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 5,620.00      5,620.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 82/2563 ลว 13  ธค. 62
งำนส ำนักปลัด 5,620.-บำท 5,620.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) 7,200.00      7,200.00     เฉพำะเจำะจง เนค โอ เอ เซอร์วิส เนค โอ เอ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 83/2563 ลว 16  ธค. 62

จ ำนวน  1  รำยกำร งำนส ำนักปลัด 7,200.-บำท 7,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร 1,140.00      1,140.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 84/2563 ลว 16 ธค. 62

งำนส ำนักปลัด 1,140.-บำท 1,140.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง
วันท่ี  30  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  8  รำยกำร 16,920.00    16,920.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 85/2563 ลว 17 ธค. 62
ส ำนักปลัด 16,920.-บำท 16,920.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
15 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,705.00      1,705.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 86/2563 ลว 17 ธค. 62

รถดับเพลิงแบบหำบหำม ทะเบียน น-1406 มส 1,705.-บำท 1,705.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 6 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,535.00      1,535.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 87/2563 ลว 17 ธค. 62
รถบรรทุกขยะ  ทะเบียน 80-1276 มส 1,535.-บำท 1,535.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 5 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 24,457.86    24,457.86    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 88/2563 ลว 16 ธค. 62
รร.อนุบำลแม่สะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 24,457.86.-บำท 24,457.86.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 113,998.50   113,998.50  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 89/2563 ลว 16 ธค. 62
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 113,998.50.-บำท 113,998.50.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จ้ำงเหมำรถตักขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนพย.62 35,000.00    35,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 90/2563 ลว 17 ธค. 62
จ ำนวน  6 เท่ียว งำนกองสำธำรรสุขฯ 35,000.-บำท 35,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
20 จัดซ้ือค่ำวัสดุกีฬำ จ ำนวน  7  รำยกำร 19,940.00    19,940.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 91/2563 ลว 17 ธค. 62

งำนกองกำรศึกษำ 19,940.-บำท 19,940.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง
วันท่ี  30  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำรถตู้ 12 ท่ีน่ัง จ ำนวน 1 รำยกำร 42,000.00    42,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยจตุรงค์ มณเฑียร นำยจตุรงค์ มณเฑียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 92/2563 ลว 17 ธค. 62
ตำมโครงกำรร้อยใจรักษ์ ปี 2562 42,000.-บำท 42,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
22 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (โต๊ะพับเหล็ก,ชุดรับ 49,200.00    49,200.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 93/2563 ลว 19 ธค. 62

แขก ) จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองคลัง 49,200.-บำท 49,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ชุดกำแฟ 24 ชุด) 2,160.00      2,160.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง ร้ำนนมสดภูพิงค์แม่สะเรียง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 94/2563 ลว 20 ธค. 62
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 2,160.-บำท 2,160.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
24 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำรวจ( GPS ) จ ำนวน 1 รำยกำร 12,900.00    12,900.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เวิลด์ GPS แทรคเกอร์ หจก.เวิลด์ GPS แทรคเกอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 95/2563 ลว 19 ธค. 62

งำนป้องกันและบรรเทำฯ 12,900.-บำท 12,900.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,800.00      1,800.00     เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ผำติสถิตชัย นำยชำญชัย  ผำติสถิตชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 96/2563 ลว 23 ธค. 62
ครุภัณฑ์เมนบอร์ดไมค์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,800.-บำท 1,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

26 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 4,950.00      4,950.00     เฉพำะเจำะจง บ.บีสมำร์ท ชำยเอ็นซ์ จ ำกัด บ.บีสมำร์ท ชำยเอ็นซ์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 97/2563 ลว 25 ธค. 62
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 4,950.-บำท 4,950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
27 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมูลฝอย 185,000.00   185,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 98/2563 ลว 25 ธค. 62

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 185,000.-บำท 185,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 10 เท่ียว งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันท่ี  30  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2562
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,590.00      1,590.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 99/2563 ลว 6 มค. 63

รถบรรทุกขยะเล็ก ป้ำยทะเบียน 80-1037 มส 1,590.-บำท 1,590.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  6  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (โต๊ะ ,เก้ำอ้ี) 17,600.00    17,600.00    เฉพำะเจำะจง ไพลินสำส์น ไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 100/2563 ลว 7 มค. 63

จ ำนวน  5  รำยกำร ส ำนักปลัด 17,600.-บำท 17,600.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จัดซ้ือชุดสังฆทำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,000.00      1,000.00     เฉพำะเจำะจง นำซ่ำสังฆภัณฑ์ นำซ่ำสังฆภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 101/2563 ลว 7 มค. 63

โครงกำรข้ึนปีใหม่ ปี 2563 งำนกองกำรศึกษำ 1,000.-บำท 1,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีและกิจกรรมต่ำงๆ 29,950.00    29,950.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 102/2563 ลว 7 มค. 63

โครงกำรงำนวันเด็ก ประจ ำปี 2563 29,950.-บำท 29,950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 8 รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 700.00         700.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 103/2563 ลว 7 มค. 63

รถกระบะเขียว  ทะเบียน บค 8719 มส 700.-บำท 700.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จัดซ้ือของรำงวัลกิจกรรมต่ำงๆ 29,800.00    29,800.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 104/2563 ลว 7 มค. 63

โครงกำรงำนวันเด็ก ประจ ำปี 2563 29,800.-บำท 29,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 6 รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563

ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 จ้ำงเหมำเปล่ียนบำนกระจก จ ำนวน 2 รำยกำร 2,000.00      2,000.00     เฉพำะเจำะจง สุริยำกระจกอลูมิเนียม สุริยำกระจกอลูมิเนียม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 105/2563 ลว 13 มค. 63
งำนกองช่ำง 2,000-บำท 2,000-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
8 ค่ำจ้ำงเหมำตักขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน ธค.62 42,000.00    42,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 106/2563 ลว 13 มค. 63

จ ำนวน 6 เท่ียว งำนกองสำธำรณสุขฯ 42,000.-บำท 42,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนธันวำคม 62 97,713.00    97,713.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 107/2563 ลว 13 มค. 63
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 97,713.-บำท 97,713.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 930.00         930.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 108/2563 ลว 13 มค. 63
รถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน 80-1037 มส 930.-บำท 930.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 3 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนธันวำคม 62 20,963.88    20,963.88    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 109/2563 ลว 13 มค. 63
รร.อนุบำลแม่สะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 20,963.88.-บำท 20,963.88.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,350.00      1,350.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 110/2563 ลว 14 มค. 63
งำนกองสำธำรณสุขฯ 1,350.-บำท 1,350.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เคร่ืองปรับอำกำศ 27,900.00    27,900.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอร์เซอร์วิส ร้ำนแอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 111/2563 ลว 15 มค. 63

ย่ีห้อ Haire ) จ ำนวน 1 รำยกำร งำนส ำนักปลัด 27,900.-บำท 27,900.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง
วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 630.00         630.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 112/2563 ลว 15 มค. 63
รถยนต์ 4 ประตู ป้ำยทะเบียน กข 2466 มส 930.-บำท 930.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

15 จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ถุงขยะสีม่วงและสีฟ้ำ 27,750.00    27,750.00    เฉพำะเจำะจง พวงทองพำณิชย์ พวงทองพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 113/2563 ลว 16 มค. 63
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 27,750.-บำท 27,750.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
16 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองอ่ำนบัตร) 1,400.00      1,400.00     เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 114/2563 ลว 16 มค. 63

จ ำนวน 2 รำยกำร งำนส ำนักปลัด 1,400.-บำท 1,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 ค่ำจ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมูลฝอย 222,000.00   222,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 115/2563 ลว 16 มค. 63
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 จ ำนวน 12 เท่ียว 222,000.-บำท 222,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,110.00      2,110.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 116/2563 ลว 20 มค. 63
รถยนต์ประบะเขียว ป้ำยทะเบียน บค 8719 มส 2,110.-บำท 2,110.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จ้ำงเหมำปรับปรุงแผนท่ีภำษี ประจ ำปี 2563 300,000.00   300,000.00  เฉพำะเจำะจง นส.ไตรกิศยำ สุริยะชัยยำ นส.ไตรกิศยำ สุริยะชัยยำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 117/2563 ลว 23 มค. 63
จ ำนวน 1 โครงกำร งำนจัดเก็บรำยได้ 300,000.-บำท 300,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
20 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 118/2563 ลว 23 มค. 63

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 3,500.-บำท 3,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,660.00      3,660.00     0 หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 119/2563 ลว 23 มค. 62
ครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 3,660.-บำท 3,660.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 35,000.00    35,000.00    0 นำยสมชำย  เป็งเมืองมูล นำยสมชำย  เป็งเมืองมูล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 120/2563 ลว 24 มค. 62
เวทีเหล็กและตู้โชว์ จ ำนวน 2 รำยกำร 35,000.-บำท 35,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรว่ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00      1,500.00     0 นส.ณัฐกำนต์ เนตรกระจ่ำง นส.ณัฐกำนต์ เนตรกระจ่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 121/2563 ลว 24 มค. 62
งำนส ำนักปลัด 1,500.-บำท 1,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
24 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 6,555.00      6,555.00     0 แม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ แม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 122/2563 ลว 30 มค. 62

กองคลัง 6,555.-บำท 6,555.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 1,480.00      1,480.00     0 โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 123/2563 ลว 30 มค. 62
กองคลัง 1,480.-บำท 1,480.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
26 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย (ถุงมือผ้ำ) 2,700.00      2,700.00     0 แม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ แม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 124/2563 ลว 31 มค. 62

จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 2,700.-บำท 2,700.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำจุดพลุพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 5 น้ิว 5,000.00      5,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยสมพล  ปัญโญนันท์ นำยสมพล  ปัญโญนันท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 125/2563 ลว 3 กพ. 63

โครงกำรงำนกีฬำชุมชนสัมพันธ์ฯ จ ำนวน 1 5,000.-บำท 5,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำสำกล จ ำนวน 4 รำยกำร 19,300.00    19,300.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 126/2563 ลว 4 กพ. 63

โครงกำรงำนกีฬำชุมชนสัมพันธ์ฯกองกำรศึกษำ 19,300.-บำท 19,300.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จัดซ้ือถ้วยรำงวัล จ ำนวน 5 รำยกำร 30,000.00    30,000.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 127/2563 ลว 4 กพ. 63

โครงกำรงำนกีฬำชุมชนสัมพันธ์ฯกองกำรศึกษำ 30,000.-บำท 30,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬำพ้ืนบ้ำน จ ำนวน 1 3,000.00      3,000.00     เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 128/2563 ลว 5 กพ. 63

รำยกำร โครงกำรงำนกีฬำชุมชนสัมพันธ์ฯ 3,000.-บำท 3,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรจัดแข่งขันกีฬำ 34,800.00    34,800.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 129/2563 ลว 11 กพ. 63

จ ำนวน 10 รำยกำร โครงกำรกีฬำชุมชนสัมพันธ์ 34,800.-บำท 34,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จัดซ้ือถ่ำน จ ำนวน 50 กระสอบ 7,500.00      7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ บำงออน นำยศรีวรรณ บำงออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 130/2563 ลว 11 กพ. 63

งำนกองสำธำรณสุขฯ 7,500.-บำท 7,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำสนำมกำรแข่งขันและจัดท ำ 10,000.00    10,000.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 131/2563 ลว 11 กพ. 63
แท่นประทับฯ จ ำนวน 2 รำยกำร 10,000-บำท 10,000-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
โครงกำรกีฬำชุมชนสัมพันธ์ฯ กองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

8 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 520.00         520.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 132/2563 ลว 11 กพ. 63
รถบรรทุกขยะบีบอัดท้ำย ทะเบียน 80-1729 มส 520.-บำท 520.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 3 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,180.00      5,180.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 133/2563 ลว 12 กพ. 63
รถยนต์ส่ีประตู ทะเบียนกข 308 มส 5,180.-บำท 5,180.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  6 รำยกำร งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนมกรำคม 63 113,998.50   113,998.50  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 134/2563 ลว 12 กพ. 63
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร จ ำนวน 1 รำยกำร 113,998.50-บำท 113,998.50-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนมกรำคม 63 24,457.86    24,457.86    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 135/2563 ลว 13 กพ. 63
รร.อนุบำลแม่สะเรียงบ้ำนโป่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 24,457.86.-บำท 24,457.86.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 47 รำยกำร 99,500.00    99,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.กำรไฟฟ้ำ ร้ำน ช.กำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 136/2563 ลว 13 กพ. 63
งำนกองช่ำง 99,500.-บำท 99,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จ้ำงเหมำรถตักขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนมกรำคม 35,000.00    35,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 137/2563 ลว 13 กพ. 63

2563 จ ำนวน 5 เท่ียว งำนกองสำธำรณสุขฯ 35,000.-บำท 35,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เก้ำอ้ีบุนวมขำเหล็ก) 19,500.00    19,500.00    เฉพำะเจำะจง ไพลินสำส์น ไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 138/2563 ลว 17 กพ. 63
จ ำนวน 30 ตัว งำนกองคลัง 19,500.-บำท 19,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15 รำยกำร 12,245.00    12,245.00    เฉพำะเจำะจง ไพลินสำส์น ไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 139/2563 ลว 17 กพ. 63

งำนกองคลัง 12,245.-บำท 12,245.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 9,300.00      9,300.00     เฉพำะเจำะจง ไพลินสำส์น ไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 140/2563 ลว 17 กพ. 63
งำนกองคลัง 9,300.-บำท 9,300.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
17 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 270.00         270.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 141/2563 ลว 18 กพ. 63

รถยนต์กระบะ ป้ำยทะเบียน บค 8719 มส 270.-บำท 270.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,630.00      5,630.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 142/2563 ลว 18 กพ. 63
รถบรรทุกขยะ ป้ำยทะเบียน 80-1276 มส 5,630.-บำท 5,630.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์ออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 96,400.00    96,400.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่ ฟิตเนส หจก.เชียงใหม่ ฟิตเนส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 144/2563 ลว 17 กพ. 63
จ ำนวน 9 รำยกำร งำนกองช่ำง 96,400.-บำท 96,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
20 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (จอรับภำพ 9,500.00      9,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 145/2563 ลว 18 กพ. 63

ย่ีห้อ Vertex ) จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองช่ำง 9,500.-บำท 9,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงประจ ำสนำมกำรแข่งขัน 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักด์ิ  ปิงยศ นำยสุรศักด์ิ  ปิงยศ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 146/2563 ลว 18 กพ. 63
โครงกำรกีฬำชุมชนสัมพันธ์ฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,500.-บำท 3,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 6,100.00      6,100.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 147/2563 ลว 19 กพ. 63
รถบรรทุกน้ ำ ป้ำยทะเบียน 80-1041 มส 6,100.-บำท 6,100.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนป้องกันและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 10,500.00    10,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร  อร่ำมวงค์ นำยวิเชียร  อร่ำมวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 148/2563 ลว 20 กพ. 63
งำนกองคลัง 10,500.-บำท 10,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
24 ค่ำจ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมูลฝอย 185,000.00   185,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง หจก.ธเนศกำรก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 149/2563 ลว 27 กพ. 63

ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 จ ำนวน 10 เท่ียว 185,000.-บำท 185,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,575.00      1,575.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 150/2563 ลว 26 กพ. 63
รถยนต์ 4 ประตู ป้ำยทะเบียน กข 2466 มส 1,575.-บำท 1,575.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 4 รำยกำร งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

26 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,740.00      5,740.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 151/2563 ลว 26 กพ. 63
รถบรรทุกน้ ำ ป้ำยทะเบียน 80-1041 มส 5,740.-บำท 5,740.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 4 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันท่ี  28  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2563
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ำรองไฟ 9,960.00      9,960.00     เฉพำะเจำะจง นำยสมพล  ปญัโญนนัท์ นำยสมพล  ปญัโญนนัท์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 152/2563 ลว 2 มคี. 63

จ ำนวน 4 รำยกำร งำนส ำนกัปลัด 5,000.-บำท 5,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 8,675.00      8,675.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 153/2563 ลว 2 มคี. 63

งำนส ำนกัปลัด 8,675.-บำท 8,675.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 3,360.00      3,360.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 154/2563 ลว 3 มคี. 63

งำนส ำนกัปลัด 3,360.-บำท 3,360.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร 102,917.78   102,917.78  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 155/2563 ลว 3 มคี. 63

ประจ ำเดือน กพ.63 จ ำนวน 15641 ถุง 102,917.78.-บำท 102,917.78.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

กองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม รร.อนบุำลแมส่ะเรียง 22,128.54    22,128.54    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 156/2563 ลว 3 มคี. 63

ประจ ำเดือน กพ.63 จ ำนวน 3363 ถุง 22,128.54.-บำท 22,128.54.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

กองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร งำนเทศบญัญัติ 4,320.00      4,320.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 157/2563 ลว 5 มคี. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนแผนฯ 4,320.-บำท 4,320.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดอืน   มนีาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง



แบบ สขร.1

วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดอืน   มนีาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง

7 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนลิปำ้ยบอกทำง 585.00         585.00        เฉพำะเจำะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 158/2563 ลว 6 มคี. 63

จ ำนวน  1 รำยกำร งำนปอ้งกนัฯ 585-บำท 585-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ฯ หมกึพมิพ์ 14,400.00    14,400.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอรื กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอรื กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 159/2563 ลว 2 มคี. 63

จ ำนวน  1  รำยกำร งำนส ำนกัปลัด 14,400.-บำท 14,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 300.00         300.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 160/2563 ลว 6 มคี. 63

รถบรรทกุขยะ ปำ้ยทะเบยีน 80-1279 มส 300.-บำท 300.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบไฟฟำ้ถนนคนเดินกำด 100,000.00   100,000.00  เฉพำะเจำะจง เอพ ีกำรโยธำ เอพ ีกำรโยธำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 161/2563 ลว 6 มคี. 63

ศุกร์ จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองช่ำง 100,000.-บำท 100,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนลิ งำนแผนที่ภำษี 3,120.00      3,120.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 162/2563 ลว 9 มคี. 63

จ ำนวน  2  รำยกำร 3,120.-บำท 3,120.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 9 รำยกำร 14,390.00    14,390.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 163/2563 ลว 9 มคี. 63

งำนส ำนกัปลัด 14,390.-บำท 14,390.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง



แบบ สขร.1

วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดอืน   มนีาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง

13 จ้ำงเหมำขุดลอกรำงระบำยน้ ำ ระยะที่ 1 18,000.00    18,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  เลิศนมิติบญุ นำยสมปอง  เลิศนมิติบญุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 164/2563 ลว 10 มคี. 63

จ ำนวน  1  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆถุงขยะสีมว่งและสีฟำ้ 27,750.00    27,750.00    เฉพำะเจำะจง พวงทองพำณิชย์ พวงทองพำณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 165/2563 ลว 10 มคี. 63

จ ำนวน  2  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 27,750.-บำท 27,750.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมกึพมิพ์ 800.00         800.00        เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 166/2563 ลว 13 มคี. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 800.-บำท 800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 10 รำยกำร 4,215.00      4,215.00     เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 167/2563 ลว 16 มคี. 63

งำนกองสำธำรณสุขฯ 4,215.-บำท 4,215.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จัดซ้ือวัคซีนและวัสดุอปุกรณ์โครงกำรโรคพษิ 24,340.00    24,340.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื่อนเกษตร ร้ำนเพื่อนเกษตร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 168/2563 ลว 16 มคี. 63

สุนขับำ้ ป ี2563 จ ำนวน  12  รำยกำร 24,340.-บำท 24,340.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมลูฝอย 222,000.00   222,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 169/2563 ลว 16 มคี. 63

ประจ ำเดือน กมุภำพนัธ์ 2563 จ ำนวน 12 เที่ยว 222,000.-บำท 222,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรฯ งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง



แบบ สขร.1

วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดอืน   มนีาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง

19 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 74 รำยกำร 99,710.00    99,710.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอว่งเซ่งฮวด ร้ำนอว่งเซ่งฮวด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 170/2563 ลว 12 มคี. 63

งำนกองช่ำง 99,710.-บำท 99,710.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

20 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 2 รำยกำร 2,180.00      2,180.00     เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 171/2563 ลว 16 มคี. 63

งำนกองคลัง 2,180.-บำท 2,180.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

21 จ้ำงเหมำรถตักขยะมลูฝอย ประจ ำเดือน กพ.63 42,000.00    42,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 172/2563 ลว 16 มคี. 63

จ ำนวน 6 เที่ยว ตำมโครงกำรบริหำรฯ 42,000.-บำท 42,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 950.00         950.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 173/2563 ลว 17 มคี. 63

รถรำงน ำเที่ยว จ ำนวน 1 รำยกำร 950.-บำท 950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบงำนรัฐพธิี 14,500.00    14,500.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 174/2563 ลว 17 มคี. 63

จ ำนวน 6 รำยกำร งำนส ำนกัปลัด 14,500.-บำท 14,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

24 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน โต๊ะพบัเหล็ก 44,000.00    44,000.00    เฉพำะเจำะจง วิเชียร  อร่ำมวงค์ วิเชียร  อร่ำมวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 175/2563 ลว 17 มคี. 63

จ ำนวน 20 ตัว งำนกองคลัง 44,000.-บำท 44,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง



แบบ สขร.1

วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดอืน   มนีาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง

25 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,260.00      1,260.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 176/2563 ลว 19 มคี. 63

รถตู้ 12 ที่นั่ง ปำ้ยทะเบยีน นข 413 มส 1,260.-บำท 1,260.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

26 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ฯหมกึเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,500.00      4,500.00     เฉพำะเจำะจง ไพลินสำส์น ไพลินสำส์น เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 177/2563 ลว 19 มคี. 63

จ ำนวน  2  หลอด งำนกองคลัง 4,500.-บำท 4,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

27 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 7 รำยกำร 1,600.00      1,600.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 178/2563 ลว 20 มคี. 63

งำนส ำนกัปลัด 1,600.-บำท 1,600.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

28 จัดซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 5 ลิตร 500.00         500.00        เฉพำะเจำะจง หจก. เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง จ ำกัด หจก. เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง จ ำกัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 179/2563 ลว 12 มคี. 63

เพื่อโครงกำรจิตอำสำภยัพบิติัฯ  ป ี2563 500.-บำท 500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนปอ้งกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

29 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,100.00      4,100.00     เฉพำะเจำะจง แมล่ำกำรดับเลพงิ แมล่ำกำรดับเลพงิ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 180/2563 ลว 13 มคี. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร (เติมแกส๊) 4,1000.-บำท 4,1000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนปอ้งกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

30 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,550.00      2,550.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 181/2563 ลว 23 มคี. 63

รถบรรทกุน้ ำ ปำ้ยทะเบยีน 80-1041 มส 2,550.-บำท 2,550.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 3 รำยกำร งำนปอ้งกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง



แบบ สขร.1

วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดอืน   มนีาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง

31 จ้ำงเหมำปรับปรุงภมูทิศันภ์ำยในอำคำรส ำนกังำน 30,000.00    30,000.00    เฉพำะเจำะจง เอพ ีกำรโยธำ เอพ ีกำรโยธำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 182/2563 ลว 25 มคี. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองช่ำง 30,000.-บำท 30,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

32 จ้ำงเหมำปรับปรุงอำคำรประกอบพธิีสุสำนกลำง 45,000.00    45,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยล ำพนัธ์  พำลพล นำยล ำพนัธ์  พำลพล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 184/2563 ลว 25 มคี. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร  งำนกองช่ำง 45,000.-บำท 45,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

33 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนมนีำคม 63 11,646.60    11,646.60    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 185/2563 ลว 25 มคี. 63

รร.อนบุำลแมส่ะเรียงบำ้นโปง่ จ ำนวน 1 รำยกำร 11,646.60-บำท 11,646.60-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ จ ำนวน 1770 ถุง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

34 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนมกรำคม 63 54,153.40    54,153.40    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 186/2563 ลว 25 มคี. 63

รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 54,153.40.-บำท 54,153.40.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ จ ำนวน 8230 ถุง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

35 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร 16,610.00    16,610.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 187/2563 ลว 26 มคี. 63

งำนกองกำรศึกษำ 16,610.-บำท 16,610.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

36 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 10 รำยกำร 14,410.00    14,410.00    เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 188/2563 ลว 26 มคี. 63

งำนกองกำรศึกษำ 14,410.-บำท 14,410.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง



แบบ สขร.1

วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับคัดเลอืกและราคา

ที่ตกลงซ้ือตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มนีาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดอืน   มนีาคม  พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง

37 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 15,820.00    15,820.00    เฉพำะเจำะจง จิปำถะ จิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 189/2563 ลว 26 มคี. 63

งำนกองคลัง 15,820.-บำท 15,820.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

38 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม นมปดิเทอมภำคเรียนที่ 2 231,690.96   231,690.96  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 190/2563 ลว 26 มคี. 63

รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 231,690.96.-บำท 231,690.96.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ จ ำนวน 29628 ถุง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

39 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม นมปดิเทอมภำคเรียนที่ 2 49,829.04    49,829.04    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 181/2563 ลว 26 มคี. 63

รร.อนบุำลแมส่ะเรียงบำ้นโปง่ จ ำนวน 1 รำยกำร 49,829.04.-บำท 49,829.04.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ จ ำนวน 6372 ถุง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง



แบบ สขร.1

1 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  9  รำยกำร 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง จปิำถะ จปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่192/2563 ลว 2 เม.ย. 63

งำนกองช่ำง 10,000.-บำท 10,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 15,000.00    15,000.00   เฉพำะเจำะจง จปิำถะ จปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่193/2563 ลว 2 เม.ย. 63

งำนกองช่ำง 15,000.-บำท 15,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จำ้งเหมำปรับปรุงภมูิทัศน์สุสำนมุสลิม 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง นส.เสำวรส เลิศอนันต์วิมล นส.เสำวรส เลิศอนันต์วิมล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่194/2563 ลว 3 เม.ย. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร  งำนกองช่ำง 10,000.-บำท 10,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 18,000.00    18,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี เอน็ กอ็ปปี ้เซอร์วิส ร้ำน พี เอน็ กอ็ปปี ้เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่195/2563 ลว 3 เม.ย. 63

(หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) จ ำนวน 4 หลอด 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงกำรพลังคนไทยสู่ภยัฯ 30,000.00    30,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนภดูอย ร้ำนภดูอย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่196/2563 ลว 2 เม.ย. 63

ปี 2563 จ ำนวน 6 รำยกำร กองสำธำรณสุขฯ 30,000.-บำท 30,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 4,400.00      4,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนขวัญเบบี้ ร้ำนขวัญเบบี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่197/2563 ลว 2 เม.ย. 63

จ ำนวน 4 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 4,400.-บำท 4,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงกำรจดัท ำหน้ำกำก 1,500.00      1,500.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนภดูอย ร้ำนภดูอย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่198/2563 ลว 2 เม.ย. 63

อนำมัยฯ ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.-บำท 1,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือตกลงจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันที่  30  เดอืน   เมษายน   พ.ศ. 2563
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ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันที่  30  เดอืน   เมษายน   พ.ศ. 2563

8 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 7,976.00      7,976.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่199/2563 ลว 7 เม.ย. 63

รถบรรทุกขยะเล็ก ป้ำยทะเบียน 80-1037 มส 7,976-บำท 7,976-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  10  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 900.00        900.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่200/2563 ลว 7 เม.ย. 63

รถบรรทุกขยะบบีอัดท้ำย ปำ้ยทะเบยีน 80-1279 มส 900.-บำท 900.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  4  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 550.00        550.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่201/2563 ลว 8 เม.ย. 63

รถบรรทุกขยะบบีอัดท้ำย ปำ้ยทะเบยีน 80-1279 มส 550.-บำท 550.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรกลำงวันพร้อมอำหำรว่ำง 6,500.00      6,500.00     เฉพำะเจำะจง นำงอมัพร  เชียงแกว้ นำงอมัพร  เชียงแกว้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่202/2563 ลว 9 เม.ย. 63

อบรมโครงกำรโควิดฯ จ ำนวน 2 รำยกำร 6,500.-บำท 6,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งรถจกัรยำนยนต์ 1,055.00      1,055.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่203/2563 ลว 10 เม.ย. 63

ป้ำยทะเบียน กคต 984 มส. จ ำนวน 5 รำยกำร 1,055.-บำท 1,055.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองคลัง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโฟมบอร์ด ห้องสภำ 2,200.00      2,200.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่204/2563 ลว 10 เม.ย. 63

จ ำนวน 10 รำยกำร งำนสภำ ส ำนักปลัด 2,200.-บำท 2,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,139.00      4,139.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่205/2563 ลว 13 เม.ย. 63

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคส จ ำนวน 3 รำยกำร 4,139.-บำท 4,139.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนหน้ำห้องรองนำยกฯ งำนกองคลัง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันที่  30  เดอืน   เมษายน   พ.ศ. 2563

15 จำ้งเหมำรถตักขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนมีนำคม 42,000.00    42,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงคื นำยมงคล  มหำวงคื เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่207/2563 ลว 13 เม.ย. 63

ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรฯ จ ำนวน 6 เทีย่ว 42,000.-บำท 42,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 1,420.00      1,420.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่208/2563 ลว 16 เม.ย. 63

รถบรรทุกน้ ำดับเพลิงป้ำยทะเบียน 80-1041 มส 1,420.-บำท 1,420.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  4  รำยกำร งำนป้องกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 1,295.00      1,295.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่209/2563 ลว 17 เม.ย. 63

รถบรรทุกน้ ำดับเพลิง ป้ำยทะเบียน 80-1040 มส 1,295.-บำท 1,295.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  6  รำยกำร งำนป้องกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จำ้งเหมำปรับเกล่ียดินถมเพื่อให้คืนสู่สภำพเดิม 16,000.00    16,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรำยงำม ร้ำนทรำยงำม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่210/2563 ลว 16 เม.ย. 63

จ ำนวน 1 งำน งำนกองสำธำรณสุขฯ 16,000.-บำท 16,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จดัซ้ือวัสดุโครงกำรฯ(ขวดสเปรย)์ ตำมโครงกำร 13,400.00    13,400.00   เฉพำะเจำะจง จปิำถะ จปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่211/2563 ลว 17 เม.ย. 63

พัฒนำคุณภำพชีวิตฯ ประจ ำปี 2563 13,400.-บำท 13,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

20 จำ้งเหมำรถขนและก ำจดัขยะมูลฝอย 222,000.00  222,000.00  เฉพำะเจำะจง หตก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หตก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่212/2563 ลว 17 เม.ย. 63

ประจ ำเดือนมีนำคม 2563 จ ำนวน 12 เทีย่ว 222,000.-บำท 222,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรฯ งำนสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

21 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 3,720.00      3,720.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่213/2563 ลว 22 เม.ย. 63

รถขยะเขียวเปิดข้ำง ป้ำยทะเบียน 80-1276 มส 3,720.-บำท 3,720.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  5  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2563

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันที่  30  เดอืน   เมษายน   พ.ศ. 2563

22 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 6,280.00      6,280.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่214/2563 ลว 22 เม.ย. 63

รถยนต์กระบะเขียว ป้ำยทะเบียน บค 8719 มส 6,280.-บำท 6,280.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  13  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 8 รำยกำร 17,722.00    17,722.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่215/2563 ลว 24 เม.ย. 63

งำนส ำนักปลัด 17,722.-บำท 17,722.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

24 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 15,830.00    15,830.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่216/2563 ลว 24 เม.ย. 63

งำนส ำนักปลัด 15,830.-บำท 15,830.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ( ถ่ำน ) 7,500.00      7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ  บำงออน นำยศรีวรรณ  บำงออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่217/2563 ลว 27 เม.ย. 63

จ ำนวน 50 กระสอบ งำนกองสำธำรณสุขฯ 7,500.-บำท 7,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

26 จดัซ้ือวัสดุอื่นๆถุงขยะสีม่วง จ ำนวน 300 กก. 27,750.00    27,750.00   เฉพำะเจำะจง พวงทอง พำณิชย์ พวงทอง พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่218/2563 ลว 27 เม.ย. 63

และถุงขยะสีฟ้ำ จ ำนวน 150 กก. จ ำนวน 2 27,750.-บำท 27,750.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

27 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์นของ 24,000.00    24,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยพิสุทธิ์ ยทุธกจิรัตนำ นำยพิสุทธิ์ ยทุธกจิรัตนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่219/2563 ลว 28 เม.ย. 63

เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง จ ำนวน 1 รำยกำร 24,000.-บำท 24,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

28 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 570.00        570.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่220/2563 ลว 29 เม.ย. 63

รถจกัรยำนยนต์ ป้ำยทะเบียนกกข 441 มส 570.-บำท 570.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  7  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 570.00        570.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่221/2563 ลว 1 พค. 63

รถบรรสุกขยะเขียว ป้ำยทะเบียน 80-1279 มส 570.-บำท 570.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  2  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถยนต์ฟอร์ด 3,250.00      3,250.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่222/2563 ลว 1 พค. 63

ป้ำยทะเบียน กข 308 มส จ ำนวน 1 รำยกำร 3,250.-บำท 3,250.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 740.00        740.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่223/2563 ลว 1 พค. 63

รถฟอร์ดสีประตู ป้ำยทะเบียน กข 308 มส 740.-บำท 740.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  2  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จำ้งเหมำส ำรวจข้อมูลสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ 1,245.00      1,245.00     เฉพำะเจำะจง นส.รุ้งรำวัลย ์ น้อยทู นส.รุ้งรำวัลย ์ น้อยทู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่224/2563 ลว 5 พค. 63

ตำมโครงกำรโรคพิษสุนัขบ้ำ ปี 2563 จ ำนวน 1,245.-บำท 1,245.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตรืหรือกำรแพทย ์(ถังผง 9,900.00      9,900.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ลำกำรดับเพลิง ร้ำนแม่ลำกำรดับเพลิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่225/2563 ลว 5 พค. 63

เคมีแห้งดับเพลิง จ ำนวน 15 ถัง) จ ำนวน 1 9,900.-บำท 9,900.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

รำยกำร งำนป้องกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 1,910.00      1,910.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่226/2563 ลว 14 พค. 63

รถบรรทุกขยะเล็ก ป้ำยทะเบียน 80-1721 มส 1,910.-บำท 1,910.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  10  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,550.00      4,550.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่227/2563 ลว 14 พค. 63

ครุภณัฑ์เคร่ืองขัดพื้น จ ำนวน 2 รำยกำร 4,550.-บำท 4,550.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤษภำคม  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 29  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จำ้งเหมำปรับปรุงและขุดลอกล ำคลองรำงระบำย 12,000.00    12,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยสมปอง  เลิศนิมิตบุญ นำยสมปอง  เลิศนิมิตบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่228/2563 ลว 14 พค. 63
น้ ำตำมโครงกำรปรับปรุงและขุดลอกฯ ระยะที ่2 12,000-บำท 12,000-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 10 วัน งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 1,290.00      1,290.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่229/2563 ลว 19 พค. 63
บีบอดัท้ำย ป้ำยทะเบียน 80-1279 มส 1,290.-บำท 1,290.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 3,650.00      3,650.00     เฉพำะเจำะจง โรงกลึง ป.กำรช่ำงแม่สะเรียง โรงกลึง ป.กำรช่ำงแม่สะเรียง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่230/2563 ลว 20 พค. 63
รถบรรทุกขยะ ป้ำยทะเบียน 80-1279 มส 3,650.-บำท 3,650.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จำ้งเหมำรถตักขยะ ประจ ำเดือนเมษำยน 2563 18,000.00    18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงคื นำยมงคล  มหำวงคื เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่231/2563 ลว 19 พค. 63
จ ำนวน 9 เทีย่ว ตำมโครงกำรบริหำรฯ ปี 2563 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง(ครุภณัฑ์เคร่ือง 1,450.00      1,450.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่232/2563 ลว 26 พค. 63
พ่นละอองฝอย) จ ำนวน 2 รำยกำร 1,455.-บำท 1,455.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง(ครุภณัฑ์เคร่ือง 1,780.00      1,780.00     เฉพำะเจำะจง ไดมอนด์ ซัพพลำย ไดมอนด์ ซัพพลำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่233/2563 ลว 21 พค. 63
พ่นหมอกควัน) จ ำนวน 1 รำยกำร 1,780.-บำท 1,780.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 490.00        490.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่234/2563 ลว 22 พค. 63
รถบรรทุกน้ ำ ป้ำยทะเบียน น-1406 มส 490.-บำท 490.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

15 จำ้งเหมำรถแม็คโครปรับพื้นทีพ่ักขยะชัว่ครำว 4,000.00      4,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่235/2563 ลว 20 พค. 63
จ ำนวน 4 ชัว่โมง ตำมโครงกำรบริหำรจดักำร 4,000.-บำท 4,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ขยะมูลฝอยฯ ปี 2563 งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันที ่ 29  เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤษภำคม  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

16 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,350.00      1,350.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่236/2563 ลว 26 พค. 63
Brother) จ ำนวน 4 หลอด งำนกองสำธำรณสุข 1,350.-บำท 1,350.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
17 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 12,000.00    12,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนสังวำล อเิลค ทรอนิค ร้ำนสังวำล อเิลค ทรอนิค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่237/2563 ลว 27 พค. 63

สัญยำณไฟจรำจรส่ีแยกไฟแดงหน้ำเทศบำลต ำบล 12,000.-บำท 12,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
แม่สะเรียง จ ำนวน 3 รำยกำร งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤษภำคม  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 29  เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือผ้ำคอตตอลมัสลิน ส ำหรับโครงกำรพลัง 10,836.00    10,836.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนภ-ูดอย ร้ำนภ-ูดอย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่238/2563 ลว 1 มิย. 63

คนไทยฯ ปี 2563 จ ำนวน 220 หลำ 10,836.-บำท 10,836.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  1  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จดัซ้ือวัสดุชุดบวงสรวง จ ำนวน 4 รำยกำร 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงกรรณิกำร์ เฟื่องฟู นำงกรรณิกำร์ เฟื่องฟู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่239/2563 ลว 9 มิย. 63

ตำมโครงกำรท ำบุญสุสำนกลำง ปี 2563 10,000.-บำท 10,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 8,875.00      8,875.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่240/2563 ลว 15 มิย. 63

งำนกองคลัง 8,875.-บำท 8,875.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,050.00      7,050.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่241/2563 ลว 15 มิย. 63

(หมึก Laser 85 A จ ำนวน 3 ตลับ) 7,050.-บำท 7,050.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองคลัง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ( DETTOL 1 กล.) 1,800.00      1,800.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่242/2563 ลว 16 มิย. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองคลัง 1,800.-บำท 1,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จ้ำงเหมำเตรียมเคร่ืองบวงสรวง จ ำนวน 4 รำยกำร 5,500.00      5,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยถนอม ชัยอนิทร์ นำยถนอม ชัยอนิทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่243/2563 ลว 10 มิย. 63

ตำมโครงกำรท ำบุญศำลหลักเมือง 5,500.-บำท 5,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม นมปิดเทอม จ ำนวน 5216 ถุง 40,789.12    40,789.12   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่244/2563 ลว 15 มิย. 63

รร.อนุบำลแม่สะเรียงบ้ำนโป่ง จ ำนวน 1 รำยกำร 40,789.12.-บำท 40,789.12.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มิถุนำยน  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 30  เดือน   มิถุนำยน    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม นมปิดเทอม จ ำนวน 27456 ถุง 214,705.92  214,705.92  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่245/2563 ลว 16 มิย. 63
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร จ ำนวน 1 รำยกำร 214,705.92-บำท 214,705.92-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 5,042.50      5,042.50     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่246/2563 ลว 22 มิย. 63
รถขยะเขียวเล็ก ป้ำยทะเบียน 80-1721 มส 5,042.50.-บำท 5,042.50.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  6  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถขยะบีบ 6,500.00      6,500.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่247/2563 ลว 22 มิย. 63
อดัท้ำย ป้ำยทะเบียน 80-1279 มส. 6,500.-บำท 6,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 1,900.00      1,900.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่248/2563 ลว 23 มิย. 63
รถขยะเขียวเปิดข้ำง ป้ำยทะเบียน 80-1276 มส 1,900.-บำท 1,900.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  6  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ถ่ำน) 7,500.00      7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ  บำงออน นำยศรีวรรณ  บำงออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่249/2563 ลว 18 มิย. 63
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 7,500.-บำท 7,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
13 จำ้งเหมำรถตักขยะมูลฝอย ประจ ำเดือนพค.63 18,000.00    18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมงคล มหำวงศ์ นำยมงคล มหำวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่250/2563 ลว 22 มิย. 63

จ ำนวน 9 รำยกำร ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรฯ 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ปี 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 จดัซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 4 รำยกำร 6,647.78      6,647.78     เฉพำะเจำะจง k.c.c.p 2011 กรุ๊ป k.c.c.p 2011 กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่251/2563 ลว 24 มิย. 63
งำนกองคลัง 6,647.78.-บำท 6,647.78.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
15 จดัซ้อวัสดุงำนจรำจร (แผงกั้นจรำจร 15 แผง) 19,950.00    19,950.00   เฉพำะเจำะจง นำยไพศำล มำรดำสกลุ นำยไพศำล มำรดำสกลุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่252/2563 ลว 23 มิย. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนป้องกนัฯ 19,950.-บำท 19,950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันที ่ 30  เดือน   มิถุนำยน    พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มิถุนำยน  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

16 จำ้งเหมำจดัท ำและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบำล 20,000.00    20,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยสมชำติ  แผ่อ ำนำจ นำยสมชำติ  แผ่อ ำนำจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่253/2563 ลว 24 มิย. 63
ต ำบลแม่สะเรียง จ ำนวน 1 รำยกำร 20,000.-บำท 20,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จดัซ้ือถุงขยะสีม่วง,สีฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 27,750.00    27,750.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนพวงทองพำณิชย์ ร้ำนพวงทองพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่254/2563 ลว 30 มิย. 63
งำนกองสำธำรณสุขฯ 27,750.-บำท 27,750.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
18 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย (ถุงมือยำง 4 โหล) 3,120.00      3,120.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนอว่งเซ่งฮวด ร้ำนอว่งเซ่งฮวด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่255/2563 ลว 30 มิย. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 3,120.-บำท 3,120.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จำ้งเหมำขนและก ำจดัขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน 166,500.00  166,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง จ ำกดั หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่258/2563 ลว 30 มิย. 63
เมษำยน 2563 จ ำนวน 9 เทีย่ว ตำมโครงกำร 166,500.-บำท 166,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
บริหำรจดักำรขยะฯปี 2563 งำนกองสำธำรณสุข วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

20 จำ้งเหมำขนและก ำจดัขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน 166,500.00  166,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง จ ำกดั หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่259/2563 ลว 30 มิย. 63
พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 9 เทีย่ว ตำมโครงกำร 166,500.-บำท 166,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
บริหำรจดักำรขยะฯปี 2563 งำนกองสำธำรณสุข วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มิถุนำยน  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 30  เดือน   มิถุนำยน    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 2,600.00      2,600.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่256/2563 ลว 1 กค. 63

โน๊ตบุค ยีห่้อ คอมแพค จ ำนวน 2 รำยกำร 2,600.-บำท 2,600.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 615.00        615.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่257/2563 ลว 3 กค. 63

รถยนต์ส่ีประตู ป้ำยทะเบียน กข 308 มส 615.-บำท 615.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  6  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จำ้งเหมำประดับตกแต่งรถแห่เทียนพรรษำพร้อม 6,000.00      6,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำซ่ำสังฆภณัฑ์ ร้ำนนำซ่ำสังฆภณัฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่260/2563 ลว 1 กค. 63

วัสดุอปุกรณ์ จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำร 6,000.-บำท 6,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วันเข้ำพรรษำ ปี 2563 งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 1,583.00      1,583.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่261/2563 ลว 8 กค. 63

รถบรรทุกขยะเขียว ป้ำยทะเบียน 80-1721 มส 1,583.-บำท 1,583.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  7  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (โดรน) 15,999.71    15,999.71   เฉพำะเจำะจง หจก.ซีเอม็ฟลำยอิ้ง จ ำกดั หจก.ซีเอม็ฟลำยอิ้ง จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่262/2563 ลว 8 กค. 63

อำกำศยำนไร้คนขับ จ ำนวน 1  รำยกำร 15,999.71.-บำท 15,999.71.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนบริหำรงำนทัว่ไป วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จัดซือวัสดุอุปกรณ์โครงกำร(ไม้ตียุง จ ำนวน 50 อัน) 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่263/2563 ลว 8 กค. 63

ตำมโครงกำรควบุมและป้องกนัโรคไข้เลือดฯ 10,000.-บำท 10,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จัดซ้ือสำรก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย Temephos 1% 2,980.00      2,980.00     เฉพำะเจำะจง ไดมอนด์ ซัพพลำย ไดมอนด์ ซัพพลำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่264/2563 ลว 9 กค. 63

ตำมโครงกำรควบุมและป้องกนัโรคไข้เลือดฯ 2,980.-บำท 2,980.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 31  เดือน   กรกฎำคม    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จำ้งเหมำจดัท ำวัสดุส ำนักงำน ตรำยำง 2,860.00      2,860.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย ร้ำนโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่265/2563 ลว 14 กค. 63
จ ำนวน 10 รำยกำร กองคลัง 2,860.-บำท 2,860.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
9 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก LASER) 14,860.00    14,860.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่266/2563 ลว 14 กค. 63

จ ำนวน 5 รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ 14,860.-บำท 14,860.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย(รองเท้ำบูท,เส้ือกนัฝน) 9,720.00      9,720.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร  อร่ำมวงศ์ นำยวิเชียร  อร่ำมวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่267/2563 ลว 15 กค. 63
จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 9,720.-บำท 9,720.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
11 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 210.00        210.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่268/2563 ลว 16 กค. 63

รถบรรทุกเล็ก ป้ำยทะเบียน 80-1037 มส 210.-บำท 210.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  2  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จดัศ้ือวัสดุโครงกำรฯ (ถ้วยรำงวัล) จ ำนวน 1,800.00      1,800.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่269/2563 ลว 21 กค. 63
3 รำยกำร ตำมโครงกำรแข่งขันบำสฯ ประจ ำปี 1,800.-บำท 1,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
2563 งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียงประจ ำสนำมกำรแข่งขันบำสฯ 950.00        950.00       เฉพำะเจำะจง นำยเจนวัฒน์  โพบำทะ นำยเจนวัฒน์  โพบำทะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่270/2563 ลว 21 กค. 63
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ 950.-บำท 950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ตำมโครงกำรแข่งขันบำสเกตบอลฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 ค่ำจำ้งเหมำจดัเตรียมสนำมกำรแข่งขันบำส 3,000.00      3,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยชำนนท์  คงมอญ นำยชำนนท์  คงมอญ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่271/2563 ลว 21 กค. 63
จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำรกำรแข่งขันบำส 3,000.-บำท 3,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ประจ ำปี 2563 งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

15 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,620.00      4,620.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่272/2563 ลว 23 กค. 63
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  ASUS 4,620.-บำท 4,620.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  2  รำยกำร งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 31  เดือน   กรกฎำคม    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

16 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 2,022.00      2,022.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่273/2563 ลว 29 กค. 63
รถตู้ 12 ทีน่ั่ง ป้ำยทะเบียน กข 308 มส 2,022.-บำท 2,022.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน  4  รำยกำร งำนส ำนักปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จดัซ้ือถุงขยะสีม่วงและสีฟ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร 15,300.00    15,300.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนพวงทองพำณิชย์ ร้ำนพวงทองพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่274/2563 ลว 30 กค. 63
งำนกองสำธำรณสุขฯ 15,300.-บำท 15,300.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
18 จดัซ้ือค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ครุภณัฑ์ 240.00        240.00       เฉพำะเจำะจง แม่สะเรียงจกัรกลกำรเกษตร แม่สะเรียงจกัรกลกำรเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่275/2563 ลว 30 กค. 63

เคร่ืองตัดหญ้ำสะพำยไหล่ จ ำนวน 1 รำยกำร 240.-บำท 240.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 31  เดือน   กรกฎำคม    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 550.00        550.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่276/2563 ลว 10 สค. 63

รถบรรทุกขยะบบีอัดท้ำย ปำ้ยทะเบยีน  80-1279 มส 550.-บำท 550.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จดัซ้ือวัสดุโครงกำร (ผ้ำกนัเปือ้นพร้อมหมวก) 5,300.00      5,300.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บพีซีี.แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด หจก.บพีซีี.แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่277/2563 ลว 10 สค. 63

จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำรคุ้มครองฯ 5,300.-บำท 5,300.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 32,400.00    32,400.00   เฉพำะเจำะจง นำยพิสุทธิ์ ยทุธกจิรัตนำ นำยพิสุทธิ์ ยทุธกจิรัตนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่278/2563 ลว 11 สค. 63

และจดัท ำฝำรำงตะแกรง จ ำนวน 27 ฝำ 32,400.-บำท 32,400.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  1  รำยกำร งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 1,785.00      1,785.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่279/2563 ลว 18 สค. 63

รถบรรทุกน้ ำ ป้ำยทะเบียน 80-1041 มส. 1,785.-บำท 1,785.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 4 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 5,925.00      5,925.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่280/2563 ลว 18 สค. 63

รถยนต์ 4 ประตู ป้ำยทะเบียน กข 2466 มส 5,925.-บำท 5,925.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 8 รำยกำร ส ำนักปลัดฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 326.00        326.00       เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่281/2563 ลว 19 สค. 63

รถยนต์กระบะ บค 8719 มส จ ำนวน 3 รำยกำร 326.-บำท 326.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จดัซ้ือค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 955.00        955.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่282/2563 ลว 24 สค. 63

รถจกัรยำนยนต์ ทะเบียน 1 กข 8374 มส 955.-บำท 955.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน 6 รำยกำร ส ำนักปลัดฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  สิงหำคม 2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 31  เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,050.00      4,050.00     เฉพำะเจำะจง พัฒนพงศ์ ออโต้แอร์ พัฒนพงศ์ ออโต้แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่283/2563 ลว 24 สค. 63
เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแขวนห้องประชุมสภำ 4,050.-บำท 4,050.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 4 รำยกำร งำนส ำนักปลัดฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 8,250.00      8,250.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่284/2563 ลว 25 สค. 63
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  ASUS และ 8,250.-บำท 8,250.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จำ้งเหมำปรับปรุงภมูิทัศน์คริสเตียน 10,000.00    10,000.00   เฉพำะเจำะจง นำงอรพิน  จ ำปำ นำงอรพิน  จ ำปำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่285/2563 ลว 25 สค. 63
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองช่ำง 10,000.-บำท 10,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
11 จดัซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนกรกฎำคม62 109,905.74  109,905.74  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่286/2563 ลว 26 สค. 63

รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 109,905.74.-บำท 109,905.74.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จดัซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนกรกฎำคม62 21,009.94    21,009.94   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่287/2563 ลว 26 สค. 63
รร.อนุบำลแม่สะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 21,009.94.-บำท 21,009.94.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จดัซ้ือค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,715.00      8,715.00     เฉพำะเจำะจง นำยวิเชียร  อร่ำมวงศ์ นำยวิเชียร  อร่ำมวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่288/2563 ลว 27 สค. 63
จ ำนวน 7 รำยกำร งำนกองคลัง 8,715.-บำท 8,715.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
14 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน 25,308.00    25,308.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่289/2563 ลว 28 สค. 63

จ ำนวน 19 รำยกำร งำนส ำนักปลัด 25,308.-บำท 25,308.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

15 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,761.00    24,761.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่290/2563 ลว 31 สค. 63

จ ำนวน 12 รำยกำร งำนส ำนักปลัด 24,761.-บำท 24,761.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันที ่ 31  เดือน  สิงหำคม   พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  สิงหำคม 2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 9,645.00      9,645.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่291/2563 ลว 1 กย. 63

งำนกองสำธำรณสุขฯ 9,645.-บำท 9,645.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย จ ำนวน 1 รำยกำร 8,640.00      8,640.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเยำวรำช สปอร์ต ร้ำนเยำวรำช สปอร์ต เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่292/2563 ลว 1 กย. 63

งำนกองสำธำรณสุขฯ 8,640.-บำท 8,640.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จดัซ้ือครุภ ณฑ์กำรเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน 54,900.00    54,900.00   เฉพำะเจำะจง ไดมอนด์  ซัพพลำย ไดมอนด์  ซัพพลำย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่293/2563 ลว 2 กย. 63

แบบสะพำยไหล่ จ ำนวน 1  รำยกำร 54,900.-บำท 54,900.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จำ้งเหมำตักขยะมูลฝอย เดือนมิถุนำยน 63 16,000.00    16,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่294/2563 ลว 2 กย. 63

จ ำนวน  1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 16,000.-บำท 16,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรขยะฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จำ้งเหมำตักขยะมูลฝอย เดือนกรกฎำคม 63 18,000.00    18,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่295/2563 ลว 2 กย. 63

จ ำนวน  1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรขยะฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จำ้งเหมำรถขนและก ำจดัขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน148,000.00  148,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่296/2563 ลว 3  กย. 63

มิถุนำยน 2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 148,000.-บำท 148,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯตำมโครงกำรบริหำรฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จำ้งเหมำรถขนและก ำจดัขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน166,500.00  166,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่297/2563 ลว 3 กย. 63

กรกฎำคม  2563 จ ำนวน 1 รำยกำร 166,500.-บำท 166,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯตำมโครงกำรบริหำรฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 30  เดือน   กนัยำยน    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ประกอบงำนรัฐพิธี 16,800.00    16,800.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่298/2563 ลว 10 กย. 63
จ ำนวน 5 รำยกำร งำนส ำนักปลัด 16,800.-บำท 16,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 4 รำยกำร งำนส ำนักปลัดฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จดัซ้ือวัสดุน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ถ่ำน) 7,500.00      7,500.00     เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ  บำงออน นำยศรีวรรณ  บำงออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่299/2563 ลว 11 กย. 63
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 7,500.-บำท 7,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
10 จดัซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนกรกฎำคม62 22,240.40    22,240.40   เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่300/2563 ลว 14 กย. 63

รร.อนุบำลแม่สะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 22,240.40.-บำท 22,240.40.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จดัซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนกรกฎำคม62 115,755.36  115,755.36  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่301/2563 ลว 14 กย. 63
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 115,755.36.-บำท 115,755.36.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จดัซ้ือค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 3,238.00      3,238.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่302/2563 ลว 14 กย. 63
งำนกองสำธำรณสุขฯ 3,238.-บำท 3,238.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
13 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 12 รำยกำร 17,970.00    17,970.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่303/2563 ลว 15 กย. 63

กองกำรศึกษำ 17,970.-บำท 17,970.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร 8,892.00      8,892.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่304/2563 ลว 16 กย. 63
กองคลัง 8,892.-บำท 8,892.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
15 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 7,204.00      7,204.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่305/2563 ลว 16 กย. 63

กองคลัง 7,204.-บำท 7,204.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันที ่ 30  เดือน   กนัยำยน    พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
16 จดัซ้ือค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  กองคลัง 4,200.00      4,200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่306/2563 ลว 16 กย. 63

จ ำนวน 2 รำยกำร 4,200.-บำท 4,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 9,870.00      9,870.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่307/2563 ลว 17 กย. 63
ส ำนักปลัด 9,870.-บำท 9,870.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
18 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 15  รำยกำร 21,095.00    21,095.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่308/2563 ลว 17 กย. 63

ส ำนักปลัด 21,095.-บำท 21,095.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงนอก) 7,200.00      7,200.00     เฉพำะเจำะจง 786 กำรยำง 786 กำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่309/2563 ลว 17 กย. 63
รถดับเพลิงแบบหำบหำม ทะเบียน น-1406 มส 7,200.-บำท 7,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

20 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงนอก) 7,200.00      7,200.00     เฉพำะเจำะจง 786 กำรยำง 786 กำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่310/2563 ลว 17 กย. 63
รถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน 80-1037  มส 7,200.-บำท 7,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

21 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 4,690.00      4,690.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่311/2563 ลว 21 กย. 63
รถกู้ภยั ทะเบียน 80-1884 มส. 4,690.-บำท 4,690.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 10 รำยกำร งำนป้องกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 7,910.00      7,910.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจปิำถะ ร้ำนจปิำถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่312/2563 ลว 21 กย. 63
กองคลัง 7,910.-บำท 7,910.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
23 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโฟมบอร์ด พร้อมติดต้ัง 3,100.00      3,100.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่313/2563 ลว 21 กย. 63

จ ำนวน 1 รำชกำร งำนส ำนักปลัด 3,100.-บำท 3,100.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2563

ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 30  เดือน   กนัยำยน    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
24 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรงำนทะเบียนรำษฎร 7,370.00      7,370.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่314/2563 ลว 21 กย. 63

จ ำนวน 2 รำยกำร ส ำนักปลัด 7,370.-บำท 7,370.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร งำนเทศบัญญัติ ปี 2564 4,970.00      4,970.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่315/2563 ลว 22 กย. 63
งำนวิเครำะห์แผนฯ 4,970.-บำท 4,970.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
26 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร งำนแนวทำงกำรจดัต้ังฯ 2,035.00      2,035.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่316/2563 ลว 22 กย. 63

 งบประมำณ ปี 2564 2,035.-บำท 2,035.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนวิเครำะห์แผนฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

27 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล COVID-19 1,800.00      1,800.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่317/2563 ลว 22 กย. 63
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนส ำนักปลัด 1,800.-บำท 1,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
28 จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง จ ำนวน 3 รำยกำร 1,660.00      1,660.00     เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่318/2563 ลว 22 กย. 63

งำนส ำนักปลัด 1,660.-บำท 1,660.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

29 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย ช่ำงไฟฟ้ำ 10,450.00    10,450.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช. กำรไฟฟ้ำ ร้ำน ช. กำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่319/2563 ลว 22 กย. 63
จ ำนวน 3 รำยกำร งำนกองช่ำง 10,450.-บำท 10,450.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
30 จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถจกัรยำน- 2,210.00      2,210.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ ร้ำนแม่สะเรียงอะไหล่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่323/2563 ลว 23 กย. 63

ยนต์ ป้ำยทะเบียน กคต 984 มส 2,210.-บำท 2,210.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 6 รำยกำร งำนกองคลัง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

31 จำ้งเหมำรถขนและก ำจดัขยะมูลฝอย ประจ ำเดือน166,500.00  166,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่324/2563 ลว 24 กย. 63

ประจ ำเดือนสิงหำคม 2563 จ ำนวน 9 เทีย่ว 166,500.-บำท 166,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรจดักำรขยะฯ สำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2563
ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 30  เดือน   กนัยำยน    พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจำ้ง รำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือตกลงจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
32 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล โครงกำรงำนออกหว่ำ 80,000.00    80,000.00   เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที ่325/2563 ลว 24 กย. 63

 จ ำนวน 6 รำยกำร ตำมโครงกำรประเพณีงำน- 80,000.-บำท 80,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ออกหว่ำ ประจ ำปี 2564 กองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2563
ชือ่หน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที ่ 30  เดือน   กนัยำยน    พ.ศ. 2563
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