
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,000.00      1,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 217/2564 ลว 1 กค.64

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊คบุคจ านวน 1รายการ 1,000.-บาท 1,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมึกcanon312 2,490.00      2,490.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 218/2564 ลว 1 กค.64

จ านวน 1 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ 2,490.-บาท 2,490.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 17,080.00    17,080.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 219/2564 ลว 1 กค.64

ส านักปลัด 17,080.-บาท 17,080.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย รองเท้าบู๊ท 18 คู่ 2,610.00      2,610.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 220/2564 ลว 2 กค.64

งานกองสาธารณสุขฯ 2,610.-บาท 2,610.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เส้ือโปโลแขนยาว 6,480.00      6,480.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเยาวราชสปอร์ต ร้านเยาวราชสปอร์ต เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 221/2564 ลว 5 กค.64

จ านวน 36 ตัว งานกองสาธารณสุขฯ 6,480.-บาท 6,480.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จัดซ้ือวัสดุยายพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ 6,709.00      6,709.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 222/2564 ลว 5 กค.64

บีบอัดท้าย ทะเบียน 80-1279 มส จ านวน 6,709.-บาท 6,709.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

4 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 5,404.00      5,404.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 223/2564 ลว 7 กค.64

งานกองคลัง 5,404-บาท 5,404-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือตกลงจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2564

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง
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8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,404.00      5,404.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 224/2564 ลว 7 กค.64

งานกองคลัง 5,404.-บาท 5,404.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

9 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,100.00      1,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 225/2564 ลว 7 กค.64

ครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 3 รายการ 1,1100-บาท 1,1100-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองคลัง วงเงินงบประมาณและราคากลาง
10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษ A4 DoubleA 3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 226/2564 ลว 7 กค.64

จ านวน 1 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ 3,000.-บาท 3,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

11 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 720.00        720.00       เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 227/2564 ลว 8 กค.64

รถกระบะบรรทุก จ านวน 5 รายการ 720.-บาท 720.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง
12 ค้างเหมาขุดลอกรางระบาย ตามโครงการขุด 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายฤทธิชัย ศรีสุนทร นายฤทธิชัย ศรีสุนทร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 228/2564 ลว 8 กค.64

ลอกรางระบายน้ า(ระยะที่ 4) ฯ ปี 2564 5,000.-บาท 5,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน 1 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง
13 ค่าจา้งเหมาลงส ารวจข้อมูลสัตว ์จ านวน 1 รายการ 1,119.00      1,119.00     เฉพาะเจาะจง นส.ทัศนีย์ มนะเกษตรธาร นส.ทัศนีย์ มนะเกษตรธาร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 229/2564 ลว 12 กค.64

ตามโครงการป้องกันและก าจัดพิษสุนัขฯ ปี64 1,119.-บาท 1,119.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

14 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนมิถุนายน 75,446.28    75,446.28   เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 230/2564 ลว 19 กค.64

รร.ทองสวัสด์ิวิทยาคาร  จ านวน 1 รายการ 75,446.28.- 75,446.28.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

15 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนมิถุนายน 12,488.84    12,488.84   เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 231/2564 ลว 19 กค.64

รร.อนุบาลแม่สะเรียงฯ จ านวน 1 รายการ 12,488.84.- 12,488.84.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง



แบบ สขร.1
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

16 จัดซ้ือถุงขยะ สีม่วงและสีฟ้า จ านวน 2 รายการ 24,450.00    24,450.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพวงทองพาณิชย์ ร้านพวงทองพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 232/2564 ลว 19 กค.64

งานกองสาธารณสุขฯ 24,450.-บาท 24,450.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 1,925.00      1,925.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่่สะเรียงเฟอร์นิเจอรื ร้านแม่่สะเรียงเฟอร์นิเจอรื เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 233/2564 ลว 19 กค.64

งานกองคลัง 1,925.-บาท 1,925.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

18 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 400.00        400.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ แก้วแจ่มจันทร์ นายทนงศักด์ิ แก้วแจ่มจันทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 234/2564 ลว 20 กค.64

รถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน 80-1037 มส 400.-บาท 400.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
จ านวน 4 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

19 จ้างเหมารถขนและก าจัดขยะมูลฝอย เดือน 148,000.00   148,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก่อสร้าง หจก.ธเนศการก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 235/2564 ลว 20 กค.64

มิถุนายน 2564 จ านวน 8 เที่ยวตามโครงการ 148,000.-บาท 148,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บริหารจัดการขยะฯปี 2564 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คีมย้ าหางปลา 15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การไฟฟ้า ร้าน ช.การไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 236/2564 ลว 20 กค.64

จ านวน 1 รายการ กองช่าง 15,000.-บาท 15,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

21 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,940.00      1,940.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 237/2564 ลว 21 กค.64

รถกระบะ4ประตู ทะเบียน นข 413 มส 1,940.-บาท 1,940.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
จ านวน 4 รายการ งานบริหารงานทั่วไป วงเงินงบประมาณและราคากลาง

22 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว แก้วน้ า 20 โหล 2,400.00      2,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 238/2564 ลว 23 กค.64

จ านวน 1 รายการ งานกองคลัง 2,400.-บาท 2,400.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

23 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 3,445.00      3,445.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 239/2564 ลว 27 กค.64

ขยะเล็ก ทะเบียน 80-1721 มส จ านวน 3 3,445.-บาท 3,445.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2564

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

24 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเล็ก 3,250.00      3,250.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 240/2564 ลว 27 กค.64

ทะเบียน 80-1037 มส จ านวน 1 รายการ 3,250.-บาท 3,250.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

25 จ้างเหมานถแบคโฮเพื่อปรับปรุงและขุดลอกราง 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายฤทธิชัย ศรีสุนทร นายฤทธิชัย ศรีสุนทร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 241/2564 ลว 30 กค.64

ระบายน้ า(ระยะที่ 5) จ านวน 1 รายการ ตาม 5,000.-บาท 5,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
โครงการปรับปรุงฯ ปี 2564 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง


