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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,302.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  มกรำคม  2564 (2,302.-  บำท) (2,302.-  บำท)

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 473.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนธันวำคม   2563 (473.-  บำท) (473.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงเรียนอนบำลฯ  และศูนย์พัฒนำ 2,050.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนธันวำคม (2,050.-  บำท) (2,050.-  บำท)

2563

4 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 420.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนมกรำคม  2564 (420.-  บำท) (420.-  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงเรียนอนบำลฯ  และศูนย์พัฒนำ 2,791.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนมกรำคม (2,791.-  บำท) (2,791.-  บำท)

2564

6 จัดซ้ือน้ ำแข็ง  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 12,775.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์  2564 (12,775.-  บำท) (12,775.-  บำท)

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 5,400.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(5,400.-  บำท) (5,400.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

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

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

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ  ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียนโครงกำร 25,900.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ ำกัด บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ ำกัด

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  DLTV (25,900.-  บำท) (25,900.-  บำท)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กชัยสถำน

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ  ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียนโครงกำร 25,900.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ ำกัด บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ ำกัด

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  DLTV (25,900.-  บำท) (25,900.-  บำท)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเอก

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ  ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียนโครงกำร 25,900.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ ำกัด บริษัท  กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝำง) จ ำกัด

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  DLTV (25,900.-  บำท) (25,900.-  บำท)

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแม่อำยหลวง

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

(4,500.-  บำท) (4,500.-  บำท)

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

(4,500.-  บำท) (4,500.-  บำท)

14 จัดจ้ำงท ำสปอตโฆษณำประชำสัมพันธ์กำรเลือกต้ัง 1,200.- เฉพำะเจำะจง นำยเรืองศักด์ิ  จันทร์นวล นำยเรืองศักด์ิ  จันทร์นวล

(1,200.-  บำท) (1,200.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์    2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 900.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(900.-  บำท) (900.-  บำท)

16 จัดจ้ำงท ำตรำยำง 2,200.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(2,200.-  บำท) (2,200.-  บำท)

17 จัดซ้ือน้ ำแข็ง  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 13,650.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนมีนำคม   2564 (13,650.-  บำท) (13,650.-  บำท)

18 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 26,515.10 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 28   กุมภำพันธ์    2563) (26,515.10  บำท) (26,515.10  บำท)

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

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

20 จัดจ้ำงก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  28 145,800.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

หมูท่ี  3  ต ำบลแม่อำย (145,800.-  บำท) (145,800.-  บำท)

21 จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  4/2  หมู่ท่ี  1 347,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

ต ำบลแม่อำย (347,000.-  บำท) (347,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอยแก้ว 116,800.- เฉพำะเจำะจง หจก.  นภัสสรกำรโยธำ หจก.  นภัสสรกำรโยธำ

(116,800.-  บำท) (116,800.-  บำท)

23 จัดจ้ำงก่อสร้ำงร้ัวและประตูโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย 76,800.- เฉพำะเจำะจง หจก.  นภัสสรกำรโยธำ หจก.  นภัสสรกำรโยธำ

(บ้ำนเด่น) (76,800.-  บำท) (76,800.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์   2564

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน     12         คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน      4         คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน      3         คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน      4         คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน     23         คร้ัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
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