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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงเรียนอนบุาลฯ  และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1,982.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ในสังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย  ประจ าเดือนมกราคม  2562 (1,985.-  บาท) (1,985.-  บาท)

2 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 500.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนมกราคม  2562 (500.-  บาท) (500.-  บาท)

3 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับส านกังานเทศบาลต าบลแมอ่าย 2,690.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2562 (2,690.-  บาท) (2,690.-  บาท)

4 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 35,034.37 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549

(ประจ าวันที่    1 - 31  ธันวาคม  2560) (35,034.37  บาท) (35,034.37  บาท)

5 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 450.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(450.-  บาท) (450.-  บาท)

6 จัดซ้ือถังดับเพลิง 13,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านโอวีซัพพลาย ร้านโอวีซัพพลาย

(13,500.-  บาท) (13,500.-  บาท)

7 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียงติดรถประชาสัมพนัธ์ 16,300.- เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสด์ิประดับยนต์ ร้านสุขสวัสด์ิประดับยนต์

(16,300.-  บาท) (16,300.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
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8 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 22,150.- เฉพาะเจาะจง ร้าน  M&L  คอมพวิเตอร์ ร้าน  M&L  คอมพวิเตอร์

(16,300.-  บาท) (16,300.-  บาท)

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 8,615.- เฉพาะเจาะจง ร้านบญุชุมพาณิชย์ ร้านบญุชุมพาณิชย์

(8,615.-  บาท) (8,615.-  บาท)

10 จัดจ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู  ประจ าเดือนมกราคม 77,040.- เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเวียงฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง

2562 (77,040.-  บาท) (77,040.-  บาท)

11 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 27,650.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(27,650.-  บาท) (27,650.-  บาท)

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 24,078.- เฉพาะเจาะจง ร้าน  M&L  คอมพวิเตอร์ ร้าน  M&L  คอมพวิเตอร์

(24,078.-  บาท) (24,078.-  บาท)

13 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 6,768.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(6,768.-  บาท) (6,768.-  บาท)

14 จัดซ้ือของรางวัล 18,680.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(18,680.-  บาท) (18,680.-  บาท)
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15 จ้างเหมาเล้ียงอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,200.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพสิมยั  บวัผัด นางสาวพสิมยั  บวัผัด

(5,200.-  บาท) (5,200.-  บาท)

16 จัดจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมลูภาคสนาม  ในเขตเทศบาลต าบล 6,300.- เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง

แมอ่าย  ประจ าเดือนมนีาคม  2562 (6,300.-  บาท) (6,300.-  บาท)

17 จัดจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมลูภาคสนาม  ในเขตเทศบาลต าบล 6,300.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

แมอ่าย  ประจ าเดือนมนีาคม  2562 (6,300.-  บาท) (6,300.-  บาท)

18 จัดซ้ือน้ าแข็ง  ส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 9,450.- เฉพาะเจาะจง บริษทัวารีเทพแมอ่าย  จ ากดั บริษทัวารีเทพแมอ่าย  จ ากดั

ประจ าเดือนมนีาคม  2562 (9,450.-  บาท) (9,450.-  บาท)

19 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (กา๊ซหงุต้ม) 5,420.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิช หจก.  วัฒนโชคพาณิช

(5,420.-  บาท) (5,420.-  บาท)

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถตักหนา้ - ขุดหลัง  ตค - 725  เชียงใหม่ 8,120.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(8,120.-  บาท) (8,120.-  บาท)

21 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 47,260.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(47,260.-  บาท) (47,260.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2562
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22 ค่าเช่าวัดมาตุการาม  (บา้นเด่น) 11,490.- เฉพาะเจาะจง วัดมาตุการาม  (บา้นเด่น) วัดมาตุการาม  (บา้นเด่น)

(11,490.-  บาท) (11,490.-  บาท)

สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์   2562

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน     13         ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน      9         ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน      -         ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน      -         ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน     22         ครั้ง
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