
แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 23,430.00   23,430.00   เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ แก้วแจ่มจันทร์ นายทนงศักด์ิ แก้วแจ่มจันทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 79/2569 ลว 1 มีค.65

รถตู้ 12 ท่ีน่ัง ป้ายทะเบียน นข 413 มส 23,430.-บาท 23,430.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน  13  รายการ งานส านักปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ า 14,300.00   14,300.00   เฉพาะเจาะจง 786 การยาง 786 การยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 80/2569 ลว 2 มีค.65

10 ล้อ ทะเบียน 80-1883 มส 14,300.-บาท 14,300.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน  10 รายการ งานป้องกันและบรรเทาฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือน กพ.65 131,196.14 131,196.14 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 81/2569 ลว 10 มีค.65

รร.ทองสวัสด์ิวิทยาคาร  จ านวน 1 รายการ 131,196.14 บาท 131,196.14 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือน กพ.65 21,544.10   21,544.10   เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 82/2569 ลว 10 มีค.65

รร.อนุบาลแม่สะเรียงฯ จ านวน 1 รายการ 21,544.10.- บาท 21,544.10.- บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,320.00    2,320.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 83/2569 ลว 10 มีค.65

รถยนต์ส่ีประตู กข 308 มส จ านวน 5 รายการ 2,320.-บาท 2,320.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานส านักปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 18,200.00   18,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านิปาถะ ร้านิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 84/2569 ลว 11 มีค.65

ส านักปลัด 18,200.-บาท 18,200.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

7 จัดซ้ือวัสดุคอพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 20,567.00   20,567.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 85/2569 ลว 11 มีค.65

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565

ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันท่ี  31  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565

ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันท่ี  31  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ส านักปลัด 20,567.-บาท 20,567.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

8 -            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 86/2569 ลว 11 มีค.65

20,016.36.-บาท 20,016.36.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

9 -            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ สหกรณ์โคมนม เชียงใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 84/2569 ลว 11 มีค.65

103,753.44.-บาท 103,753.44.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

10 -            เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 84/2569 ลว 11 มีค.65

28,840.-บาท 28,840.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

11 -            เฉพาะเจาะจง บ.เนค โอเอ เซอร์วิส จ ากัด บ.เนค โอเอ เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 84/2569 ลว 11 มีค.65

9,990.-บาท 9,990.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

12 -            เฉพาะเจาะจง บ.เนค โอเอ เซอร์วิส จ ากัด บ.เนค โอเอ เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 84/2569 ลว 11 มีค.65

9,990.-บาท 9,990.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

13 -            เฉพาะเจาะจง ร้านเนสก๊อปป้ี ร้านเนสก๊อปป้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 84/2569 ลว 11 มีค.65

7,650.-บาท 7,650.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง



แบบ สขร.1

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565

ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันท่ี  31  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

14 จัดซ้ือวัสดุโครงการงานเลือกต้ังฯ จ านวน 27 26,380.00   26,380.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 136/2564 ลว 23 มีค.64

รายการ ตามโครงการการเลือกต้ังฯ ปี 2564 27,750.-บาท 27,750.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานส านักปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

15 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ถ่าน) 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ  บางออน นายศรีวรรณ  บางออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 137/2564 ลว 23 มีค.64

จ านวน 50 กระสอบ งานกองสาธารณสุชฯ 10,000.-บาท 10,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว น้ ายาถูพ้ืนสปาคลีน 12,900.00   12,900.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท kppc 2011 กรุ๊ป จ ากัด บริษัท kppc 2011 กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 139/2564 ลว 25 มีค.64

จ านวน 2 รายการ กองคลัง 12,900.-บาท 12,900.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

17 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์,ใบปลิว, 59,547.00   59,547.00   เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 140/2564 ลว 25 มีค.64

ป้ายโฟมและจดหมายข่าว จ านวน 18 รายการ 59,547.-บาท 59,547.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ตามโครงการการเลือกต้ัง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,778.00    5,778.00     เฉพาะเจาะจง ไพลินสาส์น ไพลินสาส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 141/2564 ลว 29 มีค.64

กองคลัง 5,778.-บาท 5,778.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 7,586.00    7,586.00     เฉพาะเจาะจง ไพลินสาส์น ไพลินสาส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 142/2564 ลว 29 มีค.64

กองคลัง 7,586.-บาท 7,586.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน


