
แบบ สขร.1

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

หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำถ่ำเอกสำรคู่มอืระเบยีบกฎหมำยฯ 2,948.00      2,948.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนสกอ๊ปปี้ ร้ำนเนสกอ๊ปปี้ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 187/2564 ลว 11 มยิ.64

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนส ำนกัปลัด 2,948.-บำท 2,948.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

2 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 650.00        650.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ ร้ำนพฒันพงศ์ ออโต้แอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 189/2564 ลว 10 มยิ.64

ครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ Eminent 650-บำท 650-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  1  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

3 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆ ถุงขยะสีฟำ้และสีมว่ง 24,750.00    24,750.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพวงทองพำณิชย์ ร้ำนพวงทองพำณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 190/2564 ลว 10 มยิ.64

จ ำนวน 2 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 24,750-บำท 24,750-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

4 จ้ำงเหมำจัดเตรียมเคร่ืองบวงสรวงท ำบญุสุสำน 10,000.00    10,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงกรรณิกำร์ เฟื่องฟูพงค์พันธ์ นำงกรรณิกำร์ เฟือ่งฟูพงค์พันธ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 192/2564 ลว 14 มยิ.64

กลำง จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำรท ำบญุ 10,000-บำท 10,000-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

สุสำนกลำง งำนกองศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

5 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถบรรทกุ 6,660.00      6,660.00     เฉพำะเจำะจง 786 กำรยำง 786 กำรยำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 193/2564 ลว 14 มยิ.64

เล็ก ทะเบยีน บค 8719 มส จ ำนวน 1 รำยกำร 6,660.-บำท 6,660.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

6 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 545.00        545.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 194/2564 ลว 15 มยิ.64

รถบรรทกุเล็ก ปำ้ยทะเบยีน บค 8719 มส 545-บำท 545-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  3  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

7 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,860.00      1,860.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 195/2564 ลว 15 มยิ.64

รถบรรทกุขยะบบีอดัปำ้ยทะเบยีน 80-1279 มส 1,860-บำท 1,860-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  5  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มถิุนำยน  2564

ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง

วันที่  30  เดือน  มถิุนำยน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

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

หรือจ้ำง รำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 510.00        510.00        เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 196/2564 ลว 15 มยิ.64

รถบรรทกุขยะด๊ัม ปำ้ยทะเบยีน 80-1721 มส 510-บำท 510-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

จ ำนวน  4  รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
9 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ฯ ทรำยอะเบท จ ำนวน 2,980.00      2,980.00     เฉพำะเจำะจง ไดมอนด์ ซัพพลำย แอนด์ เคมเทคไดมอนด์ ซัพพลำย แอนด์ เคมเทค เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 197/2564 ลว 16 มยิ.64

1 รำยกำร ตำมโครงกำรพฒันำสำธำรณสุขฯ 2,980.-บำท 2,980.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ป ี2564 งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ฯ ทรำย+น้ ำยำ จ ำนวน 19,230.00    19,230.00    เฉพำะเจำะจง ไดมอนด์ ซัพพลำย แอนด์ เคมเทค ไดมอนด์ ซัพพลำย แอนด์ เคมเทค เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 198/2564 ลว 16 มยิ.64
2 รำยกำร ตำมโครงกำรพฒันำสำธำรณสุขฯ 19,230.-บำท 19,230.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ป ี2564 งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

11 จ้ำงเหมำรถตักขยะ เดือน พฤษภำคม 2564 20,000.00    20,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 199/2564 ลว 16 มยิ.64

จ ำนวน 5 เที่ยว ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 20,000.-บำท 20,000.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

ปร 2564 งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
12 จ้ำงเหมำจัดเตรียมเคร่ืองบวงสรวงท ำบญุศำล 5,500.00      5,500.00     เฉพำะเจำะจง นส.สุดำรัตน ืนนัทจุล นส.สุดำรัตน ืนนัทจุล เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 200/2564 ลว 17 มยิ.64

หลักเมอืง จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำรท ำ 5,500.-บำท 5,500.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

บญุศำลหลักเมอืง งำนกองกำรศึกษำ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
13 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 17,110.00    17,110.00    เฉพำะเจำะจง หจก. เคซีซี จ ำกดั หจก. เคซีซี จ ำกดั เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 201/2564 ลว 17 มยิ.64

1 รำยกำร ตำมโครงกำรพฒันำสำธำรณสุขฯ 17,110.-บำท 17,110.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

14 ค่ำเช่ำบริกำรพื้นที่เวบไซต์และต่ออำยุโดเมน 2,156.00      2,156.00     เฉพำะเจำะจง หจก.แอปเซิร์ฟ หจก.แอปเซิร์ฟ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 202/2564 ลว 18 มยิ.64
จ ำนวน 1 รำยกำร งำนส ำนกัปลัด 2,156.-บำท 2,156.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง
15 จ้ำงเหมำพน่หมอกควัน ตำมโครงกำรพฒันำฯ 7,200.00      7,200.00     เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวัตร ต้ังโรจนกลุ นำยณัฐวัตร ต้ังโรจนกลุ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 204/2564 ลว 23 มยิ.64

ป ี2564 งำนกองสำธำรณสุขฯ 7,200.-บำท 7,200.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมกึเติม EPSON 1,320.00      1,320.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิปำถะ ร้ำนจิปำถะ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 205/2564 ลว 23 มยิ.64

จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ 1,320.-บำท 1,320.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มถิุนำยน  2564

ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง

วันที่  30  เดือน  มถิุนำยน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

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

17 จัดซ้ือค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รถจักร- 760.00        760.00        เฉพำะเจำะจง แมส่ะเรียงอะไหล่ แมส่ะเรียงอะไหล่ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 206/2564 ลว 24 มยิ.64

ยำนยนต์ ทะเบยีน กคฉ 75 มส จ ำนวน 4 760.-บำท 760.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
รำยกำร งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

18 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เส้ือกนัฝน จ ำนวน 5,040.00      5,040.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพลินสำส์น ร้ำนไพลินสำส์น เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 207/2564 ลว 24 มยิ.64

36 ตัว งำนกองสำธำรณสุขฯ 5,040.-บำท 5,040.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

19 จ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรเล้ียงเพลพระ(ปื่นโต) 3,150.00      3,150.00     เฉพำะเจำะจง นำยศิริรันดร์ โค้วตระกลู นำยศิริรันดร์ โค้วตระกลู เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 208/2564 ลว 25 มยิ.64

จ ำนวน 1 รำยกำร ตำมโครงกำรวันทอ้งถิ่นไทย 3,150.-บำท 3,150.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ป ี2564 งำนส ำนกัปลัด วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

20 จัดซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 5,650.00      5,650.00     เฉพำะเจำะจง แมส่ะเรียงเฟอร์นเิจอร์ แมส่ะเรียงเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 209/2564 ลว 28 มยิ.64

กองคลัง 5,650.-บำท 5,650.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

21 จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง จ ำนวน 5 รำยกำร 5,020.00      5,020.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้ำนโรงพมิพค์รูเกรียงชัย เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 210/2564 ลว 28 มยิ.64

งำนส ำนกัปลัด 5,020.-บำท 5,020.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน (เกำ้อี้ท ำงำนระดับ 1,850.00      1,850.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมส่ะเรียงเฟอร์นเิจอร์ ร้ำนแมส่ะเรียงเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 211/2564 ลว 28 มยิ.64

ช ำนำญกำร) จ ำนวน 1 รำยกำร งำนกองคลัง 1,850.-บำท 1,850.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

23 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 4,020.00      4,020.00     เฉพำะเจำะจง อู่วัฒนำ อู่วัฒนำ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 212/2564 ลว 29 มยิ.64

รถรำงน ำเที่ยว จ ำนวน 11 รำยกำร 4,020-บำท 4,020-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 2,868.00      2,868.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 213/2564 ลว 29 มยิ.64

กองช่ำง 2,868.-บำท 2,868.-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

25 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 4,660.00      4,660.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทเีซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 214/2564 ลว 29 มยิ.64

ครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร 4,660-บำท 4,660-บำท เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
งำนกองช่ำง วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มถิุนำยน  2564
ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง
วันที่  30  เดือน  มถิุนำยน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร.1

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

26 จ้ำงเหมำรถขนและก ำจัดขยะมลูฝอย เดือน 185,000.00  185,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง หจก.ธเนศกำรกอ่สร้ำง เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 215/2564 ลว 30 มยิ.64

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

27 จ้ำงเหมำรถตักขยะมลูฝอยเดือน มถิุนำยน 64 16,000.00    16,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยมงคล  มหำวงค์ นำยมงคล  มหำวงค์ เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 216/2564 ลว 30 มยิ.64

จ ำนวน 4 เที่ยว ตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 16 16 เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน
ปร 2564 งำนกองสำธำรณสุขฯ วงเงินงบประมำณและรำคำกลำง

วันที่  30  เดือน  มถิุนำยน  พ.ศ. 2564

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มถิุนำยน  2564
ชื่อหนว่ยงำน เทศบำลต ำบลแมส่ะเรียง


