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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(5,800.-  บำท) (5,800.-  บำท)

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนกรกฎำคม   2563 2,865.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย (2,865.-  บำท) (2,865.-  บำท)

3 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 11,100.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวจงพินิจ  อินทวงค์ นำงสำวจงพินิจ  อินทวงค์

(11,100.-  บำท) (11,100.-  บำท)

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 15,200.00      เฉพำะเจำะจง นำงดรรชนี  อุ่นค ำเมือง นำงดรรชนี  อุ่นค ำเมือง

(15,200.-  บำท) (15,200.-  บำท)

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,120.00      เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(27,120.-  บำท) (27,120.-  บำท)

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้ำง  (เคร่ืองเจำะคอนกรีต) 60,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(60,000.-  บำท) (60,000.-  บำท)

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 75,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวจงพินิจ  อินทวงค์ นำงสำวจงพินิจ  อินทวงค์

(เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้ำ  AED) (75,000.-  บำท) (75,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม     2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถกระเช้ำไฟฟ้ำ  ทะเบียน  82 - 6639  ชม. 8,380.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(8,380.-  บำท) (8,380.-  บำท)

9 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 33,794.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(33,794.-  บำท) (33,794.-  บำท)

10 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 16,800.00      เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(16,800.-  บำท) (16,800.-  บำท)

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 20,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(20,350.-  บำท) (20,350.-  บำท)

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 8,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(8,400.-  บำท) (8,400.-  บำท)

13 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนกรกฎำคม   2563 2,750.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (2,750.-  บำท) (2,750.-  บำท)

ในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย

14 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนกรกฎำคม   2563 720.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย (720.-  บำท) (720.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 12,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(12,000.-  บำท) (12,000.-  บำท)

16 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์  กษ - 4861  ชม. 14,340.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(14,340.-  บำท) (14,340.-  บำท)

17 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,660.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท  โอนอนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด บริษัท  โอนอนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด

(9,660.-  บำท) (9,660.-  บำท)

18 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองพิมพ์) 17,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์  จ ำกัด บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์  จ ำกัด

(17,200.-  บำท) (17,200.-  บำท)

19 จัดซ้ือน้ ำแข็งส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์  ประจ ำเดือนกันยำยน  2563 11,620.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

(11,620.-  บำท) (11,620.-  บำท)

20 จัดซ้ือก๊ำซหุงห้ม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 9,688.00        เฉพำะเจำะจง หจก.วัฒนโชคพำณิชย์ หจก.วัฒนโชคพำณิชย์

(9,688.-  บำท) (9,688.-  บำท)

21 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย  2,925.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

ทะเบียน  82 - 8161  ชม. (2,825.-  บำท) (2,825.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรเกษตร  เคร่ืองพ่นหมอกควัน 4,935.00 เฉพำะเจำะจง นำยวงศ์  ปันกองแก้ว นำยวงศ์  ปันกองแก้ว

(4,935.-  บำท) (4,935.-  บำท)

23 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 2,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท  9ไม้งำม  จ ำกัด บริษัท  9ไม้งำม  จ ำกัด

(2,100.-  บำท) (2,100.-  บำท)

24 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  (ปะยำงรถ) 1,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(1,800.-  บำท) (1,800.-  บำท)

25 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  4,023.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(4,023.-  บำท) (4,023.-  บำท)

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  2,805.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(2,805.-  บำท) (2,805.-  บำท)

27 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,590.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(3,590.-  บำท) (3,590.-  บำท)

28 จัดจ้ำงซ่อมซ่อมครุภัณฑ์โรงฆ่ำสัตว์  เคร่ืองส ำรองไฟฉุกเฉิน 4,360.00        เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(4,360.-  บำท) (4,360.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดจ้ำงซ่อมซ่อมครุภัณฑ์โรงฆ่ำสัตว์  เคร่ืองป๊ัมลม 950.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(950.-  บำท) (950.-  บำท)

30 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,890.00 เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(2,750.-  บำท) (2,750.-  บำท)

31 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,800.00        เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(2,800.-  บำท) (2,800.-  บำท)

32 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  52  หมู่ท่ี  4 60,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง  กำแก้ว นำยบุญส่ง  กำแก้ว

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

33 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 32,245.89 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 31  กรกฎำคม    2563) (32,245.89  บำท) (32,245.89  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2563

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน     22         คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน       7         คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน       3         คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน       1          คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน     33         คร้ัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     


