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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  โครงการรณรงค์การแกไ้ขปญัหาหมอกควัน 2,000.- เฉพาะเจาะจง นายพชิัย  นนัต๊ะ นายพชิัย  นนัต๊ะ

และไฟปา่ (2,000.-  บาท) (2,000.-  บาท)

2 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์  โครงการรณรงค์การแกไ้ขปญัหา 3,880.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

หมอกควันและไฟปา่ (3,880.-  บาท) (3,880.-  บาท)

3 จัดจ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู  ประจ าเดือนธันวาคม 69,342.- เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเวียงฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง

2562 (69,342.-  บาท) (69,342.-  บาท)

4 จัดจ้างติดสติกเกอร์สามเอม็ติดรถแบบสะทอ้นแสงสีเหลือง 920.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(920.- บาท) (920.- บาท)

5 จัดจ้างเหมาด าเนนิงานบคุคลเข้ามาช่วยปฏบิติังานราชการ 52,325.- เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา  โปธิ นางกาญจนา  โปธิ

ภายในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (52,325.-  บาท) (52,325.-  บาท)

6 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน  82 - 5484 2,070.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

หมายเลขทะเบยีน  005-49-0003 (2,070.-  บาท) (2,070.-  บาท)

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน  82 - 0863 1,990.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

หมายเลขทะเบยีน  005-36-0002 (1,990.-  บาท) (1,990.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200.- เฉพาะเจาะจง นายแกว้  ดวงแสง นายแกว้  ดวงแสง

(1,200.-  บาท) (1,200.-  บาท)

9 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 580.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

ประจ าเดือนธันวาคม  2562 (580.-  บาท) (580.-  บาท)

10 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 5,925.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(5,925.-  บาท) (5,925.-  บาท)

11 จัดซ้ือน้ าแข็ง  ส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 13,825.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 (13,825.-  บาท) (13,825.-  บาท)

12 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์  (เคร่ืองลวกสุกรแบบแยกส่วน) 7,597.- เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอนอนอร์  ฟูด้  แมชชีนเนอร่ี  จ ากัด บริษัท  โอนอนอร์  ฟูด้  แมชชีนเนอร่ี  จ ากัด

หมายเลขครุภณัฑ์  064-54-0009 (7,597.-  บาท) (7,597.-  บาท)

13 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์  (เคร่ืองก าเนดิไฟฟา้) 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

หมายเลขครุภณัฑ์  065-59-0002 (3,000.-  บาท) (3,000.-  บาท)

14 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,900.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(9,900.-  บาท) (9,900.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 50,290.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(50,290.-  บาท) (50,290.-  บาท)

16 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 9,645.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(9,645.-  บาท) (9,645.-  บาท)

17 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง  (กา๊ซหงุต้ม)  ส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาล 10,840.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์

ต าบลแมอ่าย (10,840.- บาท) (10,840.- บาท)

18 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง  (กา๊ซหงุต้ม)  ส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาล 12,195.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์

ต าบลแมอ่าย (12,195.-  บาท) (12,195.-  บาท)

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 2,880.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(2,880.-  บาท) (2,880.-  บาท)

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กพ - 8064  ชม. 6,635.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(6,635.-  บาท) (6,635.-  บาท)

21 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กธ - 4861  ชม. 3,800.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

(3,800.-  บาท) (3,800.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

22 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  ทะเบยีน  คพธ - 481  ชม. 2,610.- เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุภาแดง นายแดง  สุภาแดง

(2,610.-  บาท) (2,610.-  บาท)

23 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กล  - 3739  ชม. 3,035.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(3,035.-  บาท) (3,035.-  บาท)

24 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  ท - 3479  ชม. 3,090.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(3,090.-  บาท) (3,090.-  บาท)

25 จัดจ้างปะยางรถยนต์  ทะเบยีน   81 - 9747  ชม. 350.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(350.-  บาท) (350.-  บาท)

26 จัดจ้างปะยางรถยนต์  ทะเบยีน   งบ - 1502  ชม. 150.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(150.-  บาท) (150.-  บาท)

27 จัดจ้างปะยางรถยนต์  ทะเบยีน   กษ - 4861  ชม. 150.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(150.-  บาท) (150.-  บาท)

28 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,495.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(8,495.-  บาท) (8,495.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

29 จัดจ้างท าตรายาง 240.- เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ปอ้สีลา นายสนอง  ปอ้สีลา

(240.-  บาท) (240.-  บาท)

30 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ประจ าเดือนธันวาคม  2562 2,375.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

(2,375.-  บาท) (2,375.-  บาท)

31 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงเรียนอนบุาลฯ  และศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน 1,845.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

สังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย  ประจ าเดือนธันวาคม  2563 (1,845.-  บาท) (1,845.-  บาท)

32 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ  (กล้องโทรทศันว์งจรปดิ) 445,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญารัตน ์ พรหมจักร นางสาวธัญญารัตน ์ พรหมจักร

(445,000.-  บาท) (445,000.-  บาท)

33 จัดจ้างเหมาเพื่อด าเนนิงานช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา 18,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกนัยาณี  แกว้ค า นางสาวกนัยาณี  แกว้ค า

เด็กเล็กแมอ่ายหลวง (18,600.-  บาท) (18,600.-  บาท)

34 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  ทะเบยีน   งรพ-353   ชม. 1,570.- เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุภาแดง นายแดง  สุภาแดง

หมายเลขทะเบยีน  009-51-0007 (1,570.-  บาท) (1,570.-  บาท)

35 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์  โครงการจัดการแข่งขัน 5,330.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

กฬีานกัเรียนปฐมวัย (5,330.-  บาท) (5,330.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม    2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

36 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์    โครงการจัดการแข่งขันกฬีานกัเรียนปฐมวัย 18,720.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(18,720.-  บาท) (18,720.-  บาท)

37 จัดซ้ือของรางวัล    โครงการจัดการแข่งขันกฬีานกัเรียนปฐมวัย 22,735.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(22,735.-  บาท) (22,735.-  บาท)

38 จัดซ้ือเหรียญรางวัล    โครงการจัดการแข่งขันกฬีานกัเรียนปฐมวัย 3,600.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(3,600.-  บาท) (3,600.-  บาท)

39 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง    โครงการจัดการแข่งขันกฬีานกัเรียนปฐมวัย 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายพชิัย  นนัต๊ะ นายพชิัย  นนัต๊ะ

(3,000.-  บาท) (3,000.-  บาท)

40 จัดซ้ือชุดกฬีา  (เส้ือเอี้ยมกฬีาส าหรับเด็ก)   โครงการจัดการแข่งขัน 1,200.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

กฬีานกัเรียนปฐมวัย (1,200.-  บาท) (1,200.-  บาท)

41 ค่าเช่าเคร่ืองเสียง    โครงการจัดการแข่งขันกฬีาประชาชนในเขต 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายพชิัย  นนัต๊ะ นายพชิัย  นนัต๊ะ

เทศบาล (3,000.-  บาท) (3,000.-  บาท)

42 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์    โครงการจัดการแข่งขันกฬีา 2,890.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

ประชาชนในเขตเทศบาล (2,890.-  บาท) (2,890.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม    2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

43 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์    โครงการจัดการแข่งขันกฬีาประชาชนในเขต 1,140.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

เทศบาล (1,140.-  บาท) (1,140.-  บาท)

44 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม    โครงการจัดการแข่งขันกฬีา 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์ นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์

ประชาชนในเขตเทศบาล (7,500.-  บาท) (7,500.-  บาท)

45 จัดซ้ือของรางวัล    โครงการจัดการแข่งขันกฬีาประชาชนในเขต 8,500.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

เทศบาล (8,500.-  บาท) (8,500.-  บาท)

46 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  โครงการเปดิบา้นวิชาการ 6,600.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(6,600.-  บาท) (6,600.-  บาท)

47 จัดซ้ือของรางวัล    โครงการเปดิบา้นวิชาการ 21,200.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(21,200.-  บาท) (21,200.-  บาท)

48 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม    โครงการเปดิบา้นวิชาการ 4,625.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพสิมยั  บวัผัด นางสาวพสิมยั  บวัผัด

(4,625.-  บาท) (4,625.-  บาท)

49 จัดจ้างท าปา้ยโฟมบอร์ด  โครงการเปดิบา้นวิชาการ 3,456.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(3,456.-  บาท) (3,456.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม    2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

50 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,510.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(1,510.-  บาท) (1,510.-  บาท)

51 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองพมิพ)์ 21,000.- เฉพาะเจาะจง นายทนิทร  ต้นแดง นายทนิทร  ต้นแดง

(21,000.-  บาท) (21,000.-  บาท)

52 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองส ารองไฟ) 22,050.- เฉพาะเจาะจง นายทนิทร  ต้นแดง นายทนิทร  ต้นแดง

(22,050.-  บาท) (22,050.-  บาท)

53 จัดซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง  (ชุดดับเพลิง) 58,000.- เฉพาะเจาะจง นางจงพนิจิ  อนิทวงค์ นางจงพนิจิ  อนิทวงค์

(58,000.-  บาท) (58,000.-  บาท)

54 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,495.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(8,495.-  บาท) (8,495.-  บาท)

55 จัดซ้ือวัสดุดับเพลิง   (เติมถังเคมี) 11,100.- เฉพาะเจาะจง นางจงพนิจิ  อนิทวงค์ นางจงพนิจิ  อนิทวงค์

(11,100.-  บาท) (11,100.-  บาท)

56 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 54,830.69 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549

(ประจ าวันที่    1 - 31   มกราคม    2563) (54830.69  บาท) (54830.69  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม    2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

57 จัดจ้างท าอาหารว่าง  อาหารกลางพร้อมเคร่ืองด่ืม 39,150.- เฉพาะเจาะจง นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์ นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์

(39,150.-  บาท) (39,150.-  บาท)

สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  มกราคม   2563

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       21       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       32       ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน        4       ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน        -        ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน       57       ครั้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม    2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
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