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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 620.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(620.-  บำท) (620.-  บำท)

2 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถพยำบำล  (รถตู้)  ทะเบียน  ขอ - 7580 18,365.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

เชียงใหม่ (18,365.-  บำท) (18,365.-  บำท)

3 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย  บว - 6142  เชียงใหม่ 5,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(5,000.-  บำท) (5,000.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,760.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2563 (2,760.-  บำท) (2,760.-  บำท)

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 6,650.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(6,650.-  บำท) (6,650.-  บำท)

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 79,780.- เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(79,780.-  บำท) (79,780.-  บำท)

7 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,800.- เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(5,800.-  บำท) (5,800.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย  ทะเบียน 5,945.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

82 - 1422  เชียงใหม่ (5,945.-  บำท) (5,945.-  บำท)

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 12,770.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(12,770.-  บำท) (12,770.-  บำท)

10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 27,315.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(27,315.-  บำท) (27,315.-  บำท)

11 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 5,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(5,800.-  บำท) (5,800.-  บำท)

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 6,600.- เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  อิสกุล นำงสำววำสนำ  อิสกุล

(6,600.-  บำท) (6,600.-  บำท)

13 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 10,200.- เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(10,200.-  บำท) (10,200.-  บำท)

14 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 771.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนตุลำคม  2563 (771.-  บำท) (771.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงเรียนอนบำลฯ  และศูนย์พัฒนำ 3,195.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนตุลำคม (3,195.-  บำท) (3,195.-  บำท)

2563

16 จัดซ้ือผ้ำประดับ 5,400.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(5,400.-  บำท) (5,400.-  บำท)

17 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง   (ก๊ำซหุงต้ม) 10,899.- เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวัฒนโชคพำณิชย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดวัฒนโชคพำณิชย์

(10,899.-  บำท) (10,899.-  บำท)

18 จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ  หมำยเลขทะเบียน 1,900.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

441 - 50 - 0007 (1,900.-  บำท) (1,900.-  บำท)

19 จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองพ่นละอองฝอย  ULV 360.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

หมำยเลขทะเบียน  054 - 60 - 0011 (360.-  บำท) (360.-  บำท)

20 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบบรทุก  ทะเบียน  83 - 8161  ชม. 5,945.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(5,945.-  บำท) (5,945.-  บำท)

21 จัดซ้ือน้ ำแข็ง  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 15,400.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนธันวำคม  2563 (15,400.-  บำท) (15,400.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน   2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  9  หมู่ท่ี  11 114,000.- เฉพำะเจำะจง นำยถนอม  ปัญญำวงค์ นำยถนอม  ปัญญำวงค์

ต ำบลแม่อำย (114,000.-  บำท) (114,000.-  บำท)

23 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย 358,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญส่ง  กำแก้ว นำยบุญส่ง  กำแก้ว

68  หมู่ท่ี  4  ต ำบลมะลิกำ (358,000.-  บำท) (358,000.-  บำท)

24 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 27,662.40 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 30   พฤศจิกำยน    2562) (27,662.40  บำท) (27,662.40  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  พฤศจิกายน    2563

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน       14       คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน         6       คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน         2      คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน         2       คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน        24     คร้ัง

 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2563


