
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือน ธค .64 138,101.20  138,101.20  เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 42/2565 ลว 4 มค. 65

รร.ทองสวัสด์ิวิทยาคาร  จ านวน 1 รายการ 138,101.20 บาท 138,101.20 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือน ธค .64 22,678.00    22,678.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 43/2565 ลว 4 มค. 65

รร.อนุบาลแม่สะเรียงฯ จ านวน 1 รายการ 22,678.- บาท 22,678.- บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดถ้วยการแฟและ 6,300.00     6,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 44/2565 ลว 6 มค. 65

ช้อนกาแฟ) จ านวน 2 รายการ กองคลัง 6,300.-บาท 6,300.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง (ถ่าน ) จ านวน 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ  บางออน นายศรีวรรณ  บางออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 46/2565 ลว 10 มค. 65

50 กระสอบ กองสาธารสุขฯ 10,000.-บาท 10,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 จ้างเหมารถตักขยะ ประจ าเดือนธันวาคม 64 16,000.00    16,000.00   เฉพาะเจาะจง นายมงคล มหาวงค์ นายมงคล มหาวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 47/2565 ลว 10 มค. 65

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

ปี 2565 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบไมค์ไร้สาย 120,000.00  120,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.วิสโก้ ซิสเท็ม จก บ.วิสโก้ ซิสเท็ม จก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 48/2565 ลว 7 มค. 65

จ านวน 3 รายการ กองช่าง (เงินรางวัล) 120,000.-บาท 120,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือตกลงจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565

ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลแม่สะเรียง

วันท่ี  31  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2565
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7 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 980.00        980.00       เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 49/2565 ลว 12 มค. 65
รถบรรทุกขยะเขียว(เปิดข้าง) ทะเบียน 80-1276 มส 980.-บาท 980.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

8 จ้างเหมาจัดท าตรายาง จ านวน 6 ดวง 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 50/2565 ลว 14 มค. 65
งานส านักปลัด 1,000.-บาท 1,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
9 จ้างเหมาจัดท าป้ายโฟม รัชกาลท่ี 10 ขนาด 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 51/2565 ลว 17 มค. 65

 1.2x2.4 cm จ านวน 1 ป้าย งานส านักปลัด 1,200.-บาท 1,200.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

10 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,360.00     5,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 52/2565 ลว 24 มค. 65
covid-19 จ านวน 4 รายการ งานส านักปลัด 5,360.-บาท 5,360.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
11 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 14,150.00    14,150.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 53/2565 ลว 24 มค. 65

งานส านักปลัด 14,150.-บาท 14,150.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

12 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,700.00     1,700.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 54/2565 ลว 24 มค.65
รถกู้ภัยเคล่ือนท่ีเร็ว ทะเบียน 80-1884 มส 1,700.-บาท 1,700.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

13 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 5,414.00     5,414.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 55/2565 ลว 24 มค.65

รถจักรยานยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 308 มส 5,414.-บาท 5,414.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานส านักปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

14 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 29 รายการ 24,210.00    24,210.00   เฉพาะเจาะจง ร้านอ่วงเซ่งฮวด ร้านอ่วงเซ่งฮวด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 56/2565 ลว 25 มค.65
กองช่าง 24,210.-บาท 24,210.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
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15 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 1,700.00     1,700.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 57/2565 ลว 25 มค.65
รถบรรทุกขยะเขียว(รถด๊ัม) ทะเบียน 80-1721 มส 1,700.-บาท 1,700.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

16 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000.00    30,000.00   เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 58/2565 ลว 25 มค.65
รถบรรทุกเล็ก ทะเบียน 80-1037 มส 30,000.-บาท 30,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

17 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมึก 19,980.00    19,980.00   เฉพาะเจาะจง บ เนคโอเอ เซอร์วิส จ ากัด บ เนคโอเอ เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 59/2565 ลว 26 มค.65
เคร่ืองถ่ายเอกสาร FUJI จ านวน 6 หลอด 19,980.-บาท 19,980.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

18 จ้างเหมารถขนและก าจัดขยะมูลฝอย เดือน 148,000.00  148,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก่อสร้าง หจก.ธเนศการก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 60/2565 ลว 27 มค.65
ธันวาคม 2564 จ านวน 8 เท่ียว ตามโครงการ 148,000.-บาท 148,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บริหารจัดการขยะฯปี 2565 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

19 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถรางน าเท่ียว 7,600.00     7,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน 786 การยาง ร้าน 786 การยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 61/2565 ลว 31 มค.65
จ านวน 2 รายการ งานกองช่าง 7,600.-บาท 7,600.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง


