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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำน  EMS. 96,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชำญพงษ์  มณีวรรณ์ นำยชำญพงษ์  มณีวรรณ์

(96,000.-  บำท) (96,000.-  บำท)

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 24,100.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(24,100.-  บำท) (24,100.-  บำท)

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,635.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(9,635.-  บำท) (9,635.-  บำท)

4 จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองป่ันสุกร หมำยเลขครุภัณฑ์  064-56-0025 9,576.50 เฉพำะเจำะจง บริษัทโอนเนอร์ฟูดส์ แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด บริษัทโอนเนอร์ฟูดส์ แมชชีนเนอร่ี จ ำกัด

(9,576.50   บำท) (9,576.50   บำท)

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 17,150.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(17,150.-  บำท) (17,150.-  บำท)

6 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  (ก๊ำซหุงต้ม)  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ 7,266.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วัฒนโชคพำณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพำณิชย์

เทศบำลต ำบลแม่อำย (7,266.-  บำท) (7,266.-  บำท)

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,735.- เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(19,735.-  บำท) (19,735.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,950.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(3,950.-  บำท) (3,950.-  บำท)

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,880.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(2,880.-  บำท) (2,880.-  บำท)

10 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์  ทะเบียน  งรพ - 353  เชียงใหม่ 1,615.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(1,615.-  บำท) (1,615.-  บำท)

11 จัดจ้ำงท ำตรำยำง  1,490.- เฉพำะเจำะจง นำยถนอม  ป้อสีลำ นำยถนอม  ป้อสีลำ

(1,490.-  บำท) (1,490.-  บำท)

12 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 2,170.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(2,170.-  บำท) (2,170.-  บำท)

13 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,258.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  ธันวำคม  2563 (2,258.-  บำท) (2,258.-  บำท)

14 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 4,500.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(4,500.-  บำท) (4,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 18,475.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(18,478.-  บำท) (18,478.-  บำท)

16 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 43,009.01 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 31   มกรำคม    2563) (43,009.01  บำท) (43,009.01  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  มกราคม   2564

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน       10       คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน         6       คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        -       คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน        -        คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน       16       คร้ัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     
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