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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฌาปนสถานและ 18,300.- เฉพาะเจาะจง นายจันทร์แกว้  มะลิมา นายจันทร์แกว้  มะลิมา

ประกอบพธิีฌาปนกจิ  หมู่ที่  4  ตําบลแมอ่าย (18,300.-) (18,300.-)

2 จัดจ้างเหมาดําเนนิงานบคุคลเข้ามาช่วยปฏบิติังานราชการ 24,000.- เฉพาะเจาะจง นายปยิะณัฐ  มลูขํา นายปยิะณัฐ  มลูขํา

ภายในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (24,000.-  บาท) (24,000.-  บาท)

3 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  จันต๊ะปนั นายมนตรี  จันต๊ะปนั

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

4 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายสมนกึ  จันต๊ะปนั นายสมนกึ  จันต๊ะปนั

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

5 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ปญัญา นายสมพร  ปญัญา

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

6 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายสุทศั  คําอา้ย นายสุทศั  คําอา้ย

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

7 จัดจ้างเหมาบริการเพื่อทําการสํารวจข้อมลูภาคสนาม 19,520.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรินทร์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรินทร์  ชมฤทธิ์

ในเขตเทศบาลตําบลแมอ่าย (19,520.-) (19,520.-)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม    2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จัดจ้างเหมาบริการเพื่อทําการสํารวจข้อมลูภาคสนาม 19,520.- เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง  นายศุภณัฐ  บญุแต่ง

ในเขตเทศบาลตําบลแมอ่าย (19,520.-) (19,520.-)

9 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กดอยแกว้ 108,000.- เฉพาะเจาะจง นางนนัทน์ภสั   จั๋นต๊ะวงค์ นางนนัทน์ภสั   จั๋นต๊ะวงค์

(108,000.-) (108,000.-)

10 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนบุาลเทศบาล 108,000.- เฉพาะเจาะจง นางพชัรินทร์   ปญัญาธีระสกลุ นางพชัรินทร์   ปญัญาธีระสกลุ

ตําบลแมอ่าย  (บา้นเด่น) (108,000.-) (108,000.-)

11 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนบุาลเทศบาล 108,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญจิรา  อกัษรศรี นางสาวธัญจิรา  อกัษรศรี

ตําบลแมอ่าย  (บา้นเด่น) (108,000.-) (108,000.-)

12 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาดโรงเรียนอนบุาล 18,300.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนภิา  กอ้นแกว้ นางสาวนภิา  กอ้นแกว้

เทศบาลตําบลแมอ่าย  (บา้นเด่น) (18,300.-  บาท) (18,300.-  บาท)

13 จัดจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานกังานเทศบาล 120,000.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจํากดั  พเีอท ี พรอพเพอร์ต้ี หา้งหุ้นส่วนจํากดั  พเีอท ี พรอพเพอร์ต้ี

ตําบลแมอ่าย (120,000.-  บาท) (120,000.-  บาท)

14 จ้างเหมาปฏบิติังาน  EMS. 192,000.- เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  เดชา นายวุฒิชัย  เดชา

(192,000.-  บาท) (192,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคมจัด  2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

15 จัดจ้างทําความสะอาดอาคารสํานกังานเทศบาลตําบล 19,800.- เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  เคร่ืองนนัตา นายวิชาญ  เคร่ืองนนัตา

แมอ่าย (19,800.-  บาท) (19,800.-  บาท)

16 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,080.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

หมายเลขครุภณัฑ์  416 - 48 - 0018 (3,080.-  บาท) (3,080.-  บาท)

17 จัดซ้ือน้ําแข็ง  สําหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 15,225.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั

ประจําเดือนตุลาคม  2562 (15,225.-  บาท) (15,225.-  บาท)

18 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  โครงการประเพณียี่เปง็ 2,710.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสายรุ้ง  นิ้มเจริญ นางสาวสายรุ้ง  นิ้มเจริญ

(2,710.-  บาท) (2,710.-  บาท)

19 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  โครงการประเพณียี่เปง็ 11,910.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(11,910.-  บาท) (11,910.-  บาท)

20 จัดจ้างทําปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์  โครงการประเพณียี่เปง็ 1,638.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(1,638.-  บาท) (1,638.-  บาท)

21 จัดจ้างวงดนตรีพร้อมเคร่ืองเสียง  โครงการประเพณียี่เปง็ 16,000.- เฉพาะเจาะจง นายธัญพสิิษฐ์  ศรีทลู นายธัญพสิิษฐ์  ศรีทลู

(16,000.-  บาท) (16,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

22 จัดซ้ือถ้วยรางวัล  โครงการประเพณียี่เปง็ 1,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร  ต้นหนอ้ย นางสาวจตุพร  ต้นหนอ้ย

(1,500.-  บาท) (1,500.-  บาท)

23 จัดจ้างทําปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์  โครงการประเพณียี่เปง็ 12,697.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(12,697.-  บาท) (12,697.-  บาท)

24 จัดจ้างทําปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์  โครงการประเพณียี่เปง็ 600.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(600.-  บาท) (600.-  บาท)

25 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 100,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(100,500.-  บาท) (100,500.-  บาท)

26 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  (ตู้เย็น) 8,290.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจํากดับญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย หา้งหุ้นส่วนจํากดับญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย

(8,290.-  บาท) (8,290.-  บาท)

27 จัดจ้างซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ 15,900.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(15,900.-  บาท) (15,900.-  บาท)

28 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง  (กา๊ซหงุต้ม)  สําหรับโรงฆา่สัตว์ 10,840.- เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจํากดัวัฒนโชคพาณิชย์ หา้งหุ้นส่วนจํากดัวัฒนโชคพาณิชย์

เทศบาลตําบลแมอ่าย  (10,840.-  บาท) (10,840.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

29 จัดจ้างเหมากอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  29 219,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

หมู่ที่  5  ตําบลแมอ่าย (219,500.-  บาท) (219,500.-  บาท)

30 จัดจ้างเหมากอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 219,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา หจก.  นภสัสรการโยธา

57/8  หมู่ที่  6  ตําบลมะลิกา  (219,500.-  บาท) (219,500.-  บาท)

31 จัดจ้างเหมากอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 193,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา หจก.  นภสัสรการโยธา

3/5  หมู่ที่  1  ตําบลแมอ่าย (193,500.-  บาท) (193,500.-  บาท)

32 จัดจ้างเหมากอ่สร้างอาคารพธิีฌาปนสถาน  หมู่ที่  4 226,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

ตําบลแมอ่าย (226,000.-  บาท) (226,000.-  บาท)

33 จัดซ้ือน้ําแข็ง  สําหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 14,350.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั

ประจําเดือนพฤศจิกายน  2562 (14,350.-  บาท) (14,350.-  บาท)

34 จัดซ้ือน้ํามนัเชื้อเพลิงและน้ํามนัหล่อล่ืน 41,641.33 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจํากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจํากดั  พรมชีัย  2549

(ประจําวันที่    1 - 31  ตุลาคม    2562) (41,641.33  บาท) (41,641.33  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  ตลุาคม  2562

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน         5        ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       24       ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน         1       ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน         4         ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน       34       ครั้ง


