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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 6,390.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(6,390.-  บาท) (6,390.-  บาท)

2 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 11,855.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(11,855.-  บาท) (11,855.-  บาท)

3 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงเรียนอนบุาลฯ  และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1,875.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

ในสังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย ประจ าเดือนตุลาคม  2562 (1,875.-  บาท) (1,875.-  บาท)

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  (เคร่ืองซักผ้า) 14,600.- เฉพาะเจาะจง หจก. บญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย หจก. บญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย

(14,600.- บาท) (14,600.- บาท)

5 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 1,175,334.- เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย

ไทย  โดยบริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั  โดย  บริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั

(1,175,334.-  บาท) (1,175,334.-  บาท)

6 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 150,849 เฉพาะเจาะจง องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศ องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย

ไทย  โดยบริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั  โดย  บริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั

(150,849.40  บาท) (150,849.40  บาท)

7 จัดจ้างก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู  ประจ าเดือนตุลาคม 81,552.- เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเวียงฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง

2562 (81,552.-  บาท) (81,552.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



แบบ  สขร.  1
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8 จัดจ้างซ่อมแซมรถขยะ  ทะเบยีน  83 - 1422 5,320.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

หมายเลขครุภณัฑ์  005-56-0006 (5,320.-  บาท) (5,320.-  บาท)

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถตักหนา้ - ขุดหลัง  ทะเบยีน  ตค - 725 5,810.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

หมายเลขครุภณัฑ์  005 - 53 - 0005 (5,180.-  บาท) (5,180.-  บาท)

10 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 620.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

ประจ าเดือนตุลาคม  2562 (620.-  บาท) (620.-  บาท)

11 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์  (เคร่ืองลวกสุกรแบบ 48,910 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โอนเนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ากดั บริษทั  โอนเนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ากดั

แยกส่วน)  หมายเลขครุภณัฑ์  064-54-0008 (48,909.70  บาท) (48,909.70  บาท)

12 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 17,955.- เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  สุขเจริญ นายสราวุธ  สุขเจริญ

(17,955.-  บาท) (17,955.-  บาท)

13 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,400.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(8,400.-  บาท) (8,400.-  บาท)

14 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ประจ าเดือนตุลาคม  2562 2,670.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

(2,670.-  บาท) (2,670.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน    2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
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15 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  (โต๊ะประชุม) 87,000.- เฉพาะเจาะจง นายพฆิเนศ  ธรรมตา นายพฆิเนศ  ธรรมตา

(87,000.-  บาท) (87,000.-  บาท)

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  (เกา้อี้) 27,000.- เฉพาะเจาะจง นายพฆิเนศ  ธรรมตา นายพฆิเนศ  ธรรมตา

(27,000.-  บาท) (27,000.-  บาท)

17 จัดซ้ือน้ าแข็งส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 15,750.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั

ประจ าเดือนธันวาคม  2562 (15,750.-  บาท) (15,750.-  บาท)

18 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(13,600.-  บาท) (13,600.-  บาท)

19 จัดจ้างเหมากอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  53 220,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกลิุสรา  วรรณ์ค า นางสาวกลิุสรา  วรรณ์ค า

หมู่ที่  5  ต าบลมะลิกา (220,000.-  บาท) (220,000.-  บาท)

20 จัดจ้างกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  1/1 198,500.- เฉพาะเจาะจง นายถนอม  ปญัญาวงค์ นายถนอม  ปญัญาวงค์

หมู่ที่  1  ต าบลแมอ่าย (198,500.-  บาท) (198,500.-  บาท)

21 จัดจ้างกอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 298,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา หจก.  นภสัสรการโยธา

39/12  หมทูี่  9  ต าบลมะลิกา (298,000.-  บาท) (298,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน   2562
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
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22 จัดจ้างกอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  40 147,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกลิุสรา  วรรณ์ค า นางสาวกลิุสรา  วรรณ์ค า

หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย (147,000.-  บาท) (147,000.-  บาท)

23 จัดจ้างเหมากอ่สร้างคลองส่งน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 126,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

34  หมู่ที่  10  ต าบลแมอ่าย (126,000.-  บาท) (126,000.-  บาท)

24 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 33,467.09 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549

(ประจ าวันที่    1 - 30   พฤศจิกายน    2562) (33,467.09  บาท) (33,467.09  บาท)

สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน    2562

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       12       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน         4       ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน         3      ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน         5       ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน        24     ครั้ง

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2562


