
แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 11,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงดรรชนี  อุ่นค ำเมือง นำงดรรชนี  อุ่นค ำเมือง

(11,600.-  บำท) (11,600.-  บำท)

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 16,415.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(16,415.-  บำท) (16,415.-  บำท)

3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 39,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(39,300.-  บำท) (39,300.-  บำท)

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 32,910.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(32,910.-  บำท) (32,910.-  บำท)

5 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ทะเบียน  83 - 1422  ชม. 45,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98 หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98

(55,000.-  บำท) (55,000.-  บำท)

6 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ทะเบียน  82 - 8161  ชม. 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเทวิน  หงษ์ประสิทธ์ิ นำยเทวิน  หงษ์ประสิทธ์ิ

(2,000.-  บำท) (2,000.-  บำท)

7 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 25,140.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(25,140.-  บำท) (25,140.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน   2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,309.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท  โอนอนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด บริษัท  โอนอนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด

(9,309.-  บำท) (9,309.-  บำท)

9 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนสิงหำคม   2563 2,975.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย (2,975.-  บำท) (2,975.-  บำท)

10 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนสิงหำคม   2563 3,165.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (3,165.-  บำท) (3,165.-  บำท)

ในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย

11 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนสิงหำคม   2563 745.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย (745.-  บำท) (745.-  บำท)

12 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ประจ ำเดือนสิงหำคม 87,204.00      เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวียงฝำง เทศบำลต ำบลเวียงฝำง

2563 (87,204.-  บำท) (87,204.-  บำท)

13 จัดจ้ำงปะยำงรถ  ทะเบียน  ตค - 725  ชม. 550.- เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(550.-  บำท) (550.-  บำท)

14 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 33,201.40 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 31  สิงหำคม    2563) (33,201.40  บำท) (33,201.40  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนกันยำยน   2563 2,005.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย (2,005.-  บำท) (2,005.-  บำท)

16 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนกันยำยน   2563 1,955.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (1,955.-  บำท) (1,955.-  บำท)

ในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย

17 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนกันยำยน   2563 435.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย (435.-  บำท) (435.-  บำท)

18 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ประจ ำเดือนกันยำยน 68,652.00      เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวียงฝำง เทศบำลต ำบลเวียงฝำง

2563 (68,652.-  บำท) (68,652.-  บำท)

19 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 32,027.03 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 24  กันยำยน    2563) (32,027.03  บำท) (32,027.03  บำท)

20 จัดซ้ือก๊ำซหุงห้ม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 6,055.00        เฉพำะเจำะจง หจก.วัฒนโชคพำณิชย์ หจก.วัฒนโชคพำณิชย์

(6,055.-  บำท) (6,055.-  บำท)

21 ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลต ำบลแม่อำยซอย  20 78,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

หมู่ท่ี  2  ต ำบลแม่อำย (78,000.-  บำท) (78,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  34/4 60,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง  กำแก้ว นำยบุญส่ง  กำแก้ว

หมู่ท่ี  10  ต ำบลแม่อำย (60,500.-  บำท) (60,500.-  บำท)

23 ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลต ำบลแม่อำยซอย  39/13A 52,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปันเมำ นำยอินทรัตน์  ปันเมำ

หมู่ท่ี  2  ต ำบลมะลิกำ (52,000.-  บำท) (52,000.-  บำท)

24 ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลต ำบลแม่อำยซอย  39/13 40,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปันเมำ นำยอินทรัตน์  ปันเมำ

หมู่ท่ี  2  ต ำบลมะลิกำ (40,000.-  บำท) (40,000.-  บำท)

25 ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลต ำบลแม่อำยซอย  34 34,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง  กำแก้ว นำยบุญส่ง  กำแก้ว

หมู่ท่ี  10  ต ำบลแม่อำย (34,500.-  บำท) (34,500.-  บำท)

26 ปรับปรุลคอสะพำนต้นตอง  ถนนเทศบำลซอย  58  หมู่ท่ี  8 84,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นภัสสรกำรโยธำ หจก.นภัสสรกำรโยธำ

ต ำบลมะลิกำ (84,000.-  บำท (84,000.-  บำท

27 ก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลต ำบลแม่อำยซอย  64/1A 82,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยถนอม  ปัญญำวงศ์ นำยถนอม  ปัญญำวงศ์

หมู่ท่ี  10  ต ำบลมะลิกำ (82,600.-  บำท) (82,600.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน   2563

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน     16         คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน      4        คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน      -         คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน      7        คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน     27       คร้ัง


