
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมลูฝอย เดือน 148,000.00  148,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 143/2564 ลว 1 เม.ย.64

ธันวำคม 2563 จ ำนวน 8 เที่ยว สำธำรณสุขฯ 148,000.-บำท 148,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะฯ ป ี2564 วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมลูฝอย เดือน 203,500.00  203,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 144/2564 ลว 1 เม.ย.64

มกรำคม 2564 จ ำนวน 11 เที่ยวสำธำรณสุขฯ 203,500.-บำท 203,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะฯ ป ี2564 วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมลูฝอย เดือน 148,000.00  148,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 145/2564 ลว 1 เม.ย.64

กมุภำพนัธ์ 2564 จ ำนวน 8 เที่ยวสำธำรณสุขฯ 148,000.-บำท 148,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะฯ ป ี2564 วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนอปุกรณ์ต่ำงเกี่ยวกบังำน 5,403.50      5,403.50     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอบล๊อค กลำสโค้ดด้ิง จ ำกดั บริษัท เอบล๊อค กลำสโค้ดด้ิง จ ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 146/2564 ลว 5 เม.ย.64

เลือกต้ัง จ ำนวน 7 รำยกำร งำนสนกัปลัด 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ตำมโครงกำรกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำฯ ปี 2564 วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 18,160.00    18,160.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื่อเกษตร ร้ำนเพื่อเกษตร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 147/2564 ลว 5 เม.ย.64

จ ำนวน 12 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 18,160.-บำท 18,160.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

โครงกำรปอ้งกนัโรคพษิสุนขับำ้ฯ ป ี2564 วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จัดซ้ือวัสดุงำนกอ่สร้ำง จ ำนวน 54 รำยกำร 82,221.00    82,221.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอว่งเซ่งฮวด ร้ำนอว่งเซ่งฮวด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 148/2564 ลว 5 เม.ย.64

งำนกองช่ำง 82,221.-บำท 82,221.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร กองช่ำง 460,000.00  460,000.00  เฉพำะเจำะจง บริษัท วฒันำ ดีวลีอปเม้นท์ จ ำกัด บริษัท วฒันำ ดีวลีอปเม้นท์ จ ำกัด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 149/2564 ลว 8 เม.ย.64

ตำมโครงกำรกอ่สร้ำงถนนลำดยำงแอสฟลัท์ 460,000.-บำท 460,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ถนนแสนทอง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน  2564

ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง

วันที่  30  เดือน   เมษำยน   พ.ศ. 2564



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 9 รำยกำร ตำม 16,300.00    16,300.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนส กอ๊ปปี้ ร้ำนเนส กอ๊ปปี้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 150/2564 ลว 20 เม.ย.64

โครงกำรกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำฯ ป ี2564 16,300-บำท 16,300-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนส ำนกัปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 2 รำยกำร ตำม 4,580.00      4,580.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนส กอ๊ปปี้ ร้ำนเนส กอ๊ปปี้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 151/2564 ลว 20 เม.ย.64
โครงกำรกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำฯ ป ี2564 4,580.-บำท 4,580.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
คณะกรรมกำรประจ ำหนว่ยฯงำนส ำนกัปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เส้ือกั๊กสะทอ้นแสง 7,200.00      7,200.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 152/2564 ลว 21 เม.ย.64
จ ำนวน 36 ตัว งำนกองคลัง 7,200.-บำท 7,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
11 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 27,564.00    27,564.00    เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 153/2564 ลว 21 เม.ย.64

รถบรรทุกขยะเล็ก ป้ำยทะเบียน 80-1037 มส 27,564.-บำท 27,564.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  24  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
12 จ้ำงเหมำตักขยะมลูฝอย เดือนมนัำคม 64 18,000.00    18,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 154/2564 ลว 21 เม.ย.64

จ ำนวน 2 เที่ยว ตำมโครงกรบริหำรจัดกำรฯ 18,000.-บำท 18,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ป ี2564 งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
13 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 4,972.00      4,972.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมส่ะเรียงเฟอร์นเิจอร์ ร้ำนแมส่ะเรียงเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 155/2564 ลว 22 เม.ย.64

กองคลัง 4,972.-บำท 4,972.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 7,799.00      7,799.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 156/2564 ลว 22 เม.ย.64
งำนส ำนกัปลัด 7,799.-บำท 7,799.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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15 จ้ำงกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.พร้อมฝำปดิ 450,000.00  450,000.00  เฉพำะเจำะจง จงเจริญ จงเจริญ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 157/2564 ลว 26 เม.ย.64
ถนนแมส่ะเรียง ซอย 12 จ ำนวน 1 รำยกำร 450,000.-บำท 450,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 3,050.00      3,050.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ ร้ำนพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 158/2564 ลว 27 เม.ย.64
ครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 รำยกำร 3,050.-บำท 3,050.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนส ำนกัปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

17 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนมนีำคม 126,809.76  126,809.76  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 159/2564 ลว 28 เม.ย.64
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 126,809.76.-บำท 126,809.76.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ประจ ำเดือนมนีำคม 24,464.44    24,464.44    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 160/2564 ลว 28 เม.ย.64
รร.อนบุำลแมส่ะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 24,464.44.-บำท 24,464.44.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม นมปดิเทอม  2/2564 42,290.56    42,290.56    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 161/2564 ลว 29 เม.ย.64
รร.อนบุำลแมส่ะเรียงฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 42,290.56.-บำท 42,290.56.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

20 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม นมปดิเทอม  2/2564 219,210.24  219,210.24  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 162/2564 ลว 29 เม.ย.64
รร.ทองสวัสด์ิวิทยำคำร  จ ำนวน 1 รำยกำร 219,210.24.-บำท 219,210.24.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง


