
แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,800.00    14,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซี 2011 กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เคซีซี 2011 กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 101/2565 ลว 1 เมย. 65

จ านวน 1 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ 14,800.-บาท 14,800.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

สปาคลีนแอลกฮอล์ล้างมือ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 8,500.00      8,500.00     เฉพาะเจาะจง โรงกลึง ป.การช่าง โรงกลึง ป.การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 102/2565 ลว 4 เมย. 65

รถเครนไฟฟ้า ทะเบียน 80-1584 มส 8,500.-บาท 8,500.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน 2 รายการ กองช่าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,950.00    20,950.00    เฉพาะเจาะจง อู่อมรบริการ อู่อมรบริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 103/2565 ลว 5 เมย. 65

รถยนต์4ประตู ทะเบียน กข 2466 มส 20,950.-บาท 20,950.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน 11 รายการ งานส านักปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,978.00    10,978.00    เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 104/2565 ลว 5 เมย. 65

รถบรรทุกขยะบีบอัดท้าย ทะเบียน 80-1279 มส 10,978.-บาท 10,978.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน 11 รายการ กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เราเตอร์ จ านวน 1 ตัว 3,250.00      3,250.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทิร์น โอเอ มาร์เก็ตต่ิง จก หจก.นอร์ทเทิร์น โอเอ มาร์เก็ตต่ิง จก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 105/2565 ลว 8 เมย. 65

งานส านักปลัด 3,250.-บาท 3,250.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ถุงยังชีพแกผู้ป่วยโควิด -19 13,500.00    13,500.00    เฉพาะเจาะจง พวงทองพาณิชย์ พวงทองพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 106/2565 ลว 12 เมย. 65

จ านวน 9 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ 13,500.-บาท 13,500.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

7 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 8,660.00      8,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 107/2565 ลว 18 เมย. 65

งานกองคลัง 8,660.-บาท 8,660.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมึก 6,660.00      6,660.00     เฉพาะเจาะจง บ เนคโอเอ เซอร์วิส จ ากัด บ เนคโอเอ เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 111/2565 ลว 25 เมย. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565

ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันท่ี  30  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565

ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

วันท่ี  30  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
 วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เคร่ืองถ่ายเอกสาร FUJI จ านวน 2 หลอด 6,660.-บาท 6,660.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานส านักปลัด วงเงินงบประมาณและราคากลาง

9 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,120.00      2,120.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 112/2565 ลว 25 เมย. 65

รถยนต์ส่ีประตูฟอร์ด ป้ายทะเบียนกข 308 มส 2,120.-บาท 2,120.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน 5 รายการ งานส านักปลัดฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง


