
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 6,800.00      6,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแอร์เซอร์วิส ร้านแอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 263/2564 ลว 1 กย.64

ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 8 รายการ 6,800.-บาท 6,800.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ส านักปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จ้างเหมาสกรีนธง STCพร้อมเสา จ านวน 100 11,000.00    11,000.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 264/2564 ลว 2 กย.64

ชิ้น ป้องกันและบรรเทาฯ 11,000.-บาท 11,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการคุ้มครองปลอดภัย 5,300.00      5,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโลตัลกรุ๊ป 888 ร้านโลตัลกรุ๊ป 888 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 265/2564 ลว 7 กย.64

จ านวน  2 รายการ โครงการคุ้มครองปลอดภัย 5,300.-บาท 5,300.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ประจ าปี 2564 สาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันเอดส์ 2,650.00      2,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 266/2564 ลว 7 กย.64

จ านวน  14 รายการ โครงการป้องกันเอดส์ฯ 2,650.-บาท 2,650.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ประจ าปี 2564 สาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 จัดวื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 11,040.00    11,040.00   เฉพาะเจาะจง บ.kccp 2011 กรุ๊ป จก. บ.kccp 2011 กรุ๊ป จก. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 267/2564 ลว 7 กย.64

กองคลัง 11,040.-บาท 11,040.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนสิงหาคม 23,811.90    23,811.90   เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 268/2564 ลว 7 กย.64

รร.อนุบาลแม่สะเรียงฯ จ านวน 1 รายการ 23,811.90 บาท 23,811.90 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

7 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนสิงหาคม 143,856.72   143,856.72  เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัดบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 269/2564 ลว 7 กย.64

รร.ทองสวัสด์ิวิทยาคาร  จ านวน 1 รายการ 143,856.72.-บาท 143,856.72.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ

ที่ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2564

ชื่อหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันที่  31  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. 2564
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8 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 38,000.00    38,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวีรศักด์ิ  ครองความสง่า นายวีรศักด์ิ  ครองความสง่า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 270/2564 ลว 9 กย.64

ถนนซอย 4 เวียงใหม่ จ านวน 1 รายการ 1,090.-บาท 1,090.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

กองช่าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง
9 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานมุสลิม 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง นส.เสาวรส เลิศอนัตต์วิมล นส.เสาวรส เลิศอนัตต์วิมล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 271/2564 ลว 9 กย.64

จ านวน 1 รายการ กองช่าง 5,000.-บาท 5,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

10 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานอิสลาม 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง นางอรพิน  จ าปา นางอรพิน  จ าปา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 272/2564 ลว 9 กย.64
จ านวน 1 รายการ กองช่าง 5000.-บาท 5000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
11 จ้างเหมารถตักขยะ ประจ าเดือนสิงหาคม 64 16,000.00    16,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมงคล มหาวงค์ นายมงคล มหาวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 273/2564 ลว 9 กย.64

จ านวน 4 เที่ยว ตามโครงการบริหารจัดการฯ 16,000.-บาท 16,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ปี 2564 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง
12 จ้างเหมารถขนและก าจัดขยะมูลฝอย เดือน 148,000.00   148,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก่อสร้าง หจก.ธเนศการก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 274/2564 ลว 13 กย.64

สิงหาคม 2564 จ านวน 8 เที่ยวตามโครงการ 148,000.-บาท 148,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

บริหารจัดการขยะฯปี 2564 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง
13 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก/ใน) 15,000.00    15,000.00   เฉพาะเจาะจง 786 การยาง 786 การยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 275/2564 ลว 14 กย.64

ป้ายทะเบียน 80-1883 มส จ านวน 2 รายการ 15,000.-บาท 15,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

14 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลและถ่ายเอกสารประ- 4,075.00      4,075.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 277/2564 ลว 14 กย.64

สัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จ านวน 4 รายการ 4,075.-บาท 4,075.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

กองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 12,758.00    12,758.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 278/2564 ลว 14 กย.64

กองการศึกษา 12,758.-บาท 12,758.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 14,450.00    14,450.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 279/2564 ลว 14 กย.64

กองการศึกษา 14,450.-บาท 14,450.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 13,030.00    13,030.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 280/2564 ลว 14 กย.64

กองคลัง 13,030.-บาท 13,030.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร งานสภาฯ จ านวน 1 600.00        600.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 281/2564 ลว 15 กย.64

รายการ ส านักปลัด 600-บาท 600-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 13,868.00    13,868.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 282/2564 ลว 16 กย.64

ส านักปลัด 13,868-บาท 13,868-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะ / เก้าอี้) 7,500.00      7,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 283/2564 ลว 16 กย.64

จ านวน 2 รายการ ส านักปลัด 7,500-บาท 7,500-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

21 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนกันยายน 150,707.04   150,707.04  เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 284/2564 ลว 16 กย.64

รร.ทองสวัสด์ิวิทยาคาร  จ านวน 1 รายการ 150,707.04 บาท 150,707.04 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

22 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือนกันยายน 24,945.80    24,945.80   เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 285/2564 ลว 16 กย.64

รร.อนุบาลแม่สะเรียงฯ จ านวน 1 รายการ 24,945.80 บาท 24,945.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบงานรัฐพิธี 23,100.00    23,100.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 286/2564 ลว 17 กย.64

จ านวน 8 รายการ ส านักปลัด 23,100.-บาท 23,100.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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24 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000.00    50,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพิสุมธิ์  ยุมธกิจรัตนา นายพิสุมธิ์  ยุมธกิจรัตนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 287/2564 ลว 17 กย.64

ป้ายชุมชนและป้ายปนะกาศ จ านวน 3 รายการ 50,000.-บาท 50,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
กองช่าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 11,739.00    11,739.00   เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 288/2564 ลว 20 กย.64

กองคลัง 11,739-บาท 11,739-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

26 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ 6,590.00      6,590.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สะเรียงจักรกลการเกษตร ร้านแม่สะเรียงจักรกลการเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 289/2564 ลว 21 กย.64

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายและเดินตาม 6,590-บาท 6,590-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
จ านวน 11 รายการ กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

27 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ถ่าน) 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ บางออน นายศรีวรรณ บางออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 290/2564 ลว 21 กย.64

จ านวน 50 กระสอบ กองสาธารณสุขฯ 10,000-บาท 10,000-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

28 จา้งเหมาติดต้ังแผ่นอะคีลิคใสพร้อมประกอบติดต้ัง 3,600.00      3,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 291/2564 ลว 22 กย.64

จ านวน 2 รายการ ส านักปลัด 3,600.-บาท 3,600.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

29 จัดซ้ือถุงขยะสีฟ้าและสีม่วง จ านวน 2 รายการ 24,450.00    24,450.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพวงทองพาณิชย์ ร้านพวงทองพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 292/2564 ลว 22 กย.64

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

30 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึก Canon 811/810 3,960.00      3,960.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 293/2564 ลว 22 กย.64

จ านวน 2 รายการ กองคลัง 3,960.-บาท 3,960.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษต่อเนื่อง) 1,900.00      1,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 294/2564 ลว 22 กย.64

จ านวน 1 รายการ กองคลัง 1,900.-บาท 1,900.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,240.00      2,240.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 295/2564 ลว 22 กย.64

กองสาธารณสุขฯ 2,240.-บาท 2,240.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 7,000.00      7,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 296/2564 ลว 22 กย.64

กองช่าง 7,000.- 7,000.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

34 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมฯ- 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ  ขัติหอม นายพงษ์ศักด์ิ  ขัติหอม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 297/2564 ลว 23 กย.64

จ านวน 1 รายการ ส านักปลัด 10,000-บาท 10,000-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
ตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร๋ฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

35 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 55 รายการ 85,000.00    85,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ่งเซ่งฮวด ร้านเอ่งเซ่งฮวด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 298/2564 ลว 23 กย.64

กองช่าง 23,970.-บาท 23,970.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

29 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 132 รายการ 227,426.00   227,426.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน ช. การไฟฟ้า ร้าน ช. การไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 299/2564 ลว 23 กย.64

กองช่าง 227,426.-บาท 227,426.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

30 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าที่นา 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพิสุทธิ์ ยุทธกิจรัตนา นายพิสุทธิ์ ยุทธกิจรัตนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขที่ 300/2564 ลว 23 กย.64

ชุชมชนบ้านโป่งใน จ านวน 1 รายการ 2,000.-บาท 2,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
กองช่าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2564
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