
แบบ  สขร.  1
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงเรียนอนบุาลฯ  และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2,250.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

ในสังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย  ประจ าเดือนมกราคม  2563 (2,250.-  บาท) (2,250.-  บาท)

2 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน  (แบบพมิพ)์ 4,900.- เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

(4,900.-  บาท) (4,900.-  บาท)

3 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 550.- เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุภาแดง นายแดง  สุภาแดง

(550.-  บาท) (550.-  บาท)

4 จัดจ้างเหมาก าจัดขยะมลุฝอยและส่ิงปฏกิลู  ประจ าเดือนมกราคม 81,282.- เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลแมอ่าย เทศบาลต าบลแมอ่าย

2563 (81,282.-  บาท) (81,282.-  บาท)

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  ทะเบยีน  งรพ - 355  ชม. 485.- เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุภาแดง นายแดง  สุภาแดง

หมายเลขครุภณัฑ์  009-51-0008 (485.-  บาท) (485.-  บาท)

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,860.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(6,860.-  บาท) (6,860.-  บาท)

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,900.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(6,900.-  บาท) (6,900.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



แบบ  สขร.  1
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 22,070.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(22,070.-  บาท) (22,070.-  บาท)

9 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 550.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(550.-  บาท) (550.-  บาท)

10 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

(4,000.-  บาท) (4,000.-  บาท)

11 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 32,150.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(32,150.-  บาท) (32,150.-  บาท)

12 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน  (แบบพมิพ)์ 9,100.- เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

(9,100.-  บาท) (9,100.-  บาท)

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 53,580.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(53,580.-  บาท) (53,580.-  บาท)

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 47,380.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(47,380.-  บาท) (47,380.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์    2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



แบบ  สขร.  1
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 560.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

ประจ าเดือนมกราคม  2563 (560.-  บาท) (560.-  บาท)

16 จัดซ้ือน้ าแข็งส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 9,800.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั

ประจ าเดือนมนีาคม  2563 (9,800.-  บาท) (9,800.-  บาท)

17 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 5,400.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(5,400.-  บาท) (5,400.-  บาท)

18 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (กา๊ซหงุต้ม)  ส าหรับโรงฆา่สัตว์ 10,840.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์

เทศบาลต าบลแมอ่าย (10,840.-  บาท) (10,840.-  บาท)

19 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน  (เคร่ืองปรับอากาศ) 2,650.- เฉพาะเจาะจง ร้านหงษท์องเคร่ืองเย็น ร้านหงษท์องเคร่ืองเย็น

(2,650.-  บาท) (2,650.-  บาท)

20 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ประจ าเดือนมกราคม  2563 2,500.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

(2,500.-  บาท) (2,500.-  บาท)

21 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน  (แบบพมิพ)์ 17,700.- เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

(17,700.-  บาท) (17,700.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



แบบ  สขร.  1
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

22 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  82 - 6639  ชม. 2,020.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(2,020.-  บาท) (2,020.-  บาท)

23 จัดซ้ือหนา้กากอนามยั 51,000.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(51,000.-  บาท) (51,000.-  บาท)

24 จัดจ้างกอ่สร้างฝารางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย 121,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

(121,000.-  บาท) (121,000.-  บาท)

25 จัดจ้างกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  1/A  หมู่ที่  1 1,307,900.- e-bidding หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

ต าบลแมอ่าย (1,307,900.-  บาท) (1,307,900.-  บาท)

26 จัดจ้างกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  9  หมู่ที่  11 1,320,000.- e-bidding บริษทั  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง จ ากดั บริษทั  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง จ ากดั

ต าบลแมอ่าย (1,320,000.-  บาท) (1,320,000.-  บาท)

27 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 47,789.08 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549

(ประจ าวันที่    1 - 29  กมุภาพนัธ์    2563) (47,789.08  บาท) (47,789.08  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์   2563

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน     19         ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน      4         ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน      1         ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน      3         ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน     27         ครั้ง



แบบ  สขร.  1



แบบ  สขร.  1



แบบ  สขร.  1



แบบ  สขร.  1


