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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (โต๊ะท ำงำน) 5,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิฆเนศ  ธรรมตำ นำยพิฆเนศ  ธรรมตำ

(5,900.-  บำท) (5,900.-  บำท)

2 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถพยำบำล  ทะเบียน  ผธ-7580  ชม. 12,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(12,500.-  บำท) (12,500.-  บำท)

3 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเขมิกำ  ปันนำงหน้อย นำงสำวเขมิกำ  ปันนำงหน้อย

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

4 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทูล นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทูล

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

5 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดชนก   แข่งขัน นำงสำวชิดชนก   แข่งขัน

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

6 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะธิดำ  จันทนำ นำงสำวปิยะธิดำ  จันทนำ

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

7 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม   2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงเสำร์วนิต  อุดทังกันทำ นำงเสำร์วนิต  อุดทังกันทำ

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

9 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนพร  เมืองเย็น นำงสำวธนพร  เมืองเย็น

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

10 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์ นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

11 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  ชิดไทย นำงสำววำสนำ  ชิดไทย

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

12 จัดจ้ำงด ำเนินงำนเพ่ือช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 16,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยผดุงเดช  ใจบุญ นำยผดุงเดช  ใจบุญ

ดอยแก้ว (16,200.-  บำท) (16,200.-  บำท)

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์) 59,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(59,800.-  บำท) (59,800.-  บำท)

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองพิมพ์) 12,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(12,600.-  บำท) (12,600.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เคร่ืองส ำรองไฟ) 9,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(9,800.-  บำท) (9,800.-  บำท)

16 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,480.00        เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(6,480.-  บำท) (6,480.-  บำท)

17 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงฆ่ำสัตว์  (เคร่ืองป่ันสุกร) 20,790.10      เฉพำะเจำะจง บริษัท  โอนอนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด บริษัท  โอนอนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด

(20,790.10  บำท) (20,790.10  บำท)

18 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 7,240.00        เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(7,240.-  บำท) (7,240.-  บำท)

19 จัดจ้ำงท ำอำหำรเย็น 6,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงศรีผ่อง  แซ่โค้ว นำงศรีผ่อง  แซ่โค้ว

(6,000.-  บำท) (6,000.-  บำท)

20 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนมิถุนำยน   2563 1,825.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ  และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (1,825.-  บำท) (1,825.-  บำท)

ในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย

21 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนมิถุนำยน   2563 915.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย (915.-  บำท) (915.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 67,750.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(67,750.-  บำท) (67,750.-  บำท)

23 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ประจ ำเดือนมิถุนำยน   2563 3,265.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย (3,265.-  บำท) (3,265.-  บำท)

24 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 54,600.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(54,600.-  บำท) (54,600.-  บำท)

25 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (ตู้ใส่แฟ้มเอกสำร) 22,950.00      เฉพำะเจำะจง นำยพิฆเนศ  ธรรมตำ นำยพิฆเนศ  ธรรมตำ

(22,950.-  บำท) (22,950.-  บำท)

26 จัดซ้ือน้ ำแข็งส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์  ประจ ำเดือนสิงหำคม  2563 14,350.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

(14,350.-  บำท) (14,350.-  บำท)

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

(9,688.-  บำท) (9,688.-  บำท)

28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,400.00        เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(6,400.-  บำท) (6,400.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  (ปะยำงรถ) 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(3,000.-  บำท) (3,000.-  บำท)

30 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรเกษตร 680.00 เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(680.-  บำท) (680.-  บำท)

31 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ประจ ำเดือนมิถุนำยน 89,868.00      เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวียงฝำง เทศบำลต ำบลเวียงฝำง

2563 (89,868.-  บำท) (89,868.-  บำท)

32 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 23,686.40 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 30  มิถุนำยน    2563) (23,686.40  บำท) (23,686.40  บำท)

33 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  68/2  หมู่ท่ี 78,800.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง  กำแก้ว นำยบุญส่ง  กำแก้ว

4  ต ำบลมะลิกำ (78,800.-  บำท) (78,800.-  บำท)

34 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  51  หมู่ท่ี  5 77,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

ต ำบลมะลิกำ (77,200.-  บำท) (77,200.-  บำท)

35 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  60/B 56,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

หมู่ท่ี  3  ต ำบลมะลิกำ (56,500.-  บำท) (56,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  39/12 63,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

หมู่ท่ี  9  ต ำบลมะลิกำ (63,000.-  บำท) (63,000.-  บำท)

37 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  58/5 98,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยถนอม  ปัญญำวงค์ นำยถนอม  ปัญญำวงค์

หมู่ท่ี  8  ต ำบลแม่อำย (98,500.-  บำท) (98,500.-  บำท)

38 จ้ำงเหมำควำมพึงพอใจฯ 31,315.00      เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

(31,315.-  บำท) (31,315.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม   2563

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน     11         คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน     17         คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน      5         คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน       5        คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน     38         คร้ัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     


