
แบบ สขร.1

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

หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถฟอร์ดส่ี 8,800.00      8,800.00     เฉพำะเจำะจง 786  กำรยำง 786  กำรยำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 163/2564 ลว 3 พค.64

ประตู ปำ้ยทะเบยีน กข 308 มส. จ ำนวน 1 8,800.-บำท 8,800.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

รำยกำร งำนบริหำรงำนทั่วไป วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,480.00      1,480.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 164/2564 ลว 3 พค.64

รถฟอร์ดส่ีประตู ปำ้ยทะเบยีน กข 308 มส 1,480-บำท 1,480-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  3  รำยกำร งำนบริหำรงำนทั่วไป วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 900.00        900.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 165/2564 ลว 5 พค.64

รถบรรทกุน้ ำ ปำ้ยทะเบยีน 80-1883 มส 900-บำท 900-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  4  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 550.00        550.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อูว่ัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 166/2564 ลว 5 พค.64

รถกู้ภยั ปำ้ยทะเบยีน 80-1884 มส 550-บำท 550-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  2  รำยกำร งำนปอ้งกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร 5,154.00      5,154.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอท ีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 167/2564 ลว 5 พค.64

กองกำรศึกษำ 5,154.-บำท 5,154.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,950.00      2,950.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.ทวีี ร้ำน ว.ทวีี เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 168/2564 ลว 6 พค.64

ครุภณัฑ์วิทยุส่ือสำร จ ำนวน 3 รำยกำร 2,950.-บำท 2,950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนปอ้งกนัและบรรเทำฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆถุงขยะสีฟำ้และสีมว่ง 17,550.00    17,550.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพวงทองพำณิชย์ ร้ำนพวงทองพำณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 169/2564 ลว 6 พค.64

จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 17,550.-บำท 17,550.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2564

ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564



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

หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ จ ำนวน 34 รำยกำร 99,500.00    99,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.กำรไฟฟำ้ ร้ำน ช.กำรไฟฟำ้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 170/2564 ลว 13 พค.64

กองช่ำง 99,500.--บำท 99,500.--บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

9 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 20 รำยกำร 22,365.00    22,365.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนอว่งเซ่งฮวด ร้ำนอว่งเซ่งฮวด เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 171/2564 ลว 14 พค.64
กองช่ำง 22,365.-บำท 22,365.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
10 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จ ำนวน 2 รำยกำร 19,900.00    19,900.00    เฉพำะเจำะจง ไทวัฒนำกรุ๊ป เอน็เตอร์ไพรส์ 2006 ไทวัฒนำกรุ๊ป เอน็เตอร์ไพรส์ 2006 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 172/2564 ลว 14 พค.64

งำนปอ้งกนัและบรรเทำ 19,900.-บำท 19,900.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 6 รำยกำร 2,480.00      2,480.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 173/2564 ลว 17 พค.64

กองคลัง 2,480.-บำท 2,480.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (คีย์บอร์ด) 860.00        860.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 174/2564 ลว 18 พค.64

จ ำนวน 1 รำยกำร กองสำธำรณสุขฯ 860.-บำท 860.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

13 จัดซ้ือวัสดุกฬีำ (ลูกฟตุบอล ยี่หอ้ Molpen) 5,000.00      5,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 175/2564 ลว 18 พค.64
จ ำนวน 1 รำยกำร กองกำรศึกษำ 5,000.-บำท 5,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
14 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 7 รำยกำร 4,970.00      4,970.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 176/2564 ลว 18 พค.64

กองสำธำรณสุขฯ 4,970.-บำท 4,970.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

15 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงกำร จ ำนวน 2 รำยกำร 3,300.00      3,300.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนฤมติรวัสดุ ร้ำนเทพนฤมติรวัสดุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 177/2564 ลว 18 พค.64
ตำมโครงกำรรักน้ ำ รักปำ่ รักแผ่นดินฯ 3,300.-บำท 3,300.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จัดซ้อหมกึเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ยี่หอ้ canon 6,750.00      6,750.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 178/2564 ลว 19 พค.64

2006N จ ำนวน 1 รำยกำร กองคลัง 6,750.-บำท 6,750.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
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แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 จ้ำงเหมำตักขยะมลูฝอย เดือนเมษำยน 2564 20,000.00    20,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 179/2564 ลว 20 พค.64

จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำรบริหำรจัดฯ 20,000.-บำท 20,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ป ี2564 งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 6 รำยกำร 10,425.00    10,425.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 180/2564 ลว 21 พค.64

ส ำนกัปลัด 10,425.-บำท 10,425.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรงำนเลือกต้ังฯ ป ี2564 1,950.00      1,950.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 181/2564 ลว 21 พค.64

จ ำนวน 2 รำยกำร ตำมโครงกำรกำรเลือกต้ังฯ 1,950.-บำท 1,950.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ป ี2564 งำนส ำนกัปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

20 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมลูฝอย เดือน 166,500.00  166,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 182/2564 ลว 24 พค.64

มนีำคม 2564 จ ำนวน 9 เที่ยว ตำมโครงกำร 166,500.-บำท 166,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
บริหำรจัดกำรขยะฯป ี2564 กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

21 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมลูฝอย เดือน 185,000.00  185,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 183/2564 ลว 3 พค.64

เมษำยน 2564 จ ำนวน 10 เที่ยวตำมโครงกำร 185,000.-บำท 185,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
บริหำรจัดกำรขยะฯป ี2564 กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ถ่ำน) 10,000.00    10,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยศรีวรรณ  บำงออน นำยศรีวรรณ  บำงออน เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 184/2564 ลว 24 พค.64

จ ำนวน 50 กระสอบ งำนกองสำธำรณสุขฯ 10,000.-บำท 10,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 จ้ำงเหมำรถแบคโฮปรับปรุงและขุดลอก ฯ 5,000.00      5,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยฤทธิชัย  ศรีสุนทร นำยฤทธิชัย  ศรีสุนทร เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 185/2564 ลว 25 พค.64

จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำรปรับปรุงและ 5,000.-บำท 5,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ขุดลอกฯ ระยะที่ 3 ป ี2564 กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

24 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทกุ 33,310.00    33,310.00    เฉพำะเจำะจง 786 กำรยำง 786 กำรยำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 186/2564 ลว 25 พค.64

ขยะเขียวเปดิข้ำง ทะเบยีน 80-1726 มส 33,310.-บำท 33,310.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
จ ำนวน 4 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำรูปเล่มเอกสำร 2,948.00      2,948.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนส กอ๊ปปี้ ร้ำนเนส กอ๊ปปี้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 187/2564 ลว 27 พค.64

คู่มอืระเบยีบกฎหมำยฯ จ ำนวน 22 เล่ม 2,948.-บำท 2,948.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนส ำนกัปลัดฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  2564
ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง

วันที่  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 782.50        782.50        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 188/2564 ลว 27 พค.64

รถบรรทกุน้ ำ 6 ล้อดับเพลิง ทะเบยีน 782.50.-บำท 782.50.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
80-1041 มส. จ ำนวน 6 รำยกำร กองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

27 -             เฉพำะเจำะจง 0 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 189/2564 ลว 24 พค.64

.-บำท .-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

28 -             เฉพำะเจำะจง 0 เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 190/2564 ลว 3 พค.64

.-บำท .-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง
วันที่  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564
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