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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดจ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม 19,500.- เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง  นายศุภณัฐ  บญุแต่ง

ในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย (19,500.-) (19,500.-)

2 จัดจ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม 19,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ในเขตเทศบาลต าบลแมอ่าย (19,500.-) (19,500.-)

3 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  จันต๊ะปนั นายมนตรี  จันต๊ะปนั

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

4 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายสมนกึ  จันต๊ะปนั นายสมนกึ  จันต๊ะปนั

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

5 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ปญัญา นายสมพร  ปญัญา

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

6 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,300.- เฉพาะเจาะจง นายสุทศั  ค าอา้ย นายสุทศั  ค าอา้ย

(23,300.-  บาท) (23,300.-  บาท)

7 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดโรงเรียนอนบุาล 17,100.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนภิา  กอ้นแกว้ นางสาวนภิา  กอ้นแกว้

เทศบาลต าบลแมอ่าย  (บา้นเด่น) (17,100.-  บาท) (17,100.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จัดจ้างเหมาเพื่อด าเนนิงานช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา 5,400.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกนัยาณี  แกว้ค า นางสาวกนัยาณี  แกว้ค า

เด็กเล็กแมอ่ายหลวง (5,400.-  บาท) (5,400.-  บาท)

9 จัดจ้างเหมาเพื่อด าเนนิงานช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนงลักษณ์  เปง็มาลัย นางสาวนงลักษณ์  เปง็มาลัย

เด็กเล็กเทศบาลต าบลแมอ่าย  (บา้นเด่น) (9,000.-  บาท) (9,000.-  บาท)

10 จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฌาปนสถานและ 18,000.- เฉพาะเจาะจง นายจันทร์แกว้  มะลิมา นายจันทร์แกว้  มะลิมา

ประกอบพธิีฌาปนกจิ  หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย (18,000.-) (18,000.-)

11 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ  โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรคอบุติัใหม่ 450.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(450.-  บาท) (450.-  บาท)

12 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรคอบุติัใหม่ 3,880.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(3,880.-  บาท) (3,880.-  บาท)

13 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรคอบุติัใหม่ 9,000.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(9,000.-  บาท) (9,000.-  บาท)

14 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม   โครงการควบคุมและ 8,580.- เฉพาะเจาะจง นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์ นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์

ปอ้งกนัโรคอบุติัใหม่ (8,580.-  บาท) (8,580.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

15 จัดจ้างเหมาก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู  ประจ าเดือน 64,722.- เฉพาะเจาะจง เทศบาลบต าบลเวียงฝาง เทศบาลบต าบลเวียงฝาง

ก.พ.-63 (64,722.-  บาท) (64,722.-  บาท)

16 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 36,612.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(36,612.-  บาท) (36,612.-  บาท)

17 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

(4,000.-  บาท) (4,000.-  บาท)

18 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,000.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(19,000.-  บาท) (19,000.-  บาท)

19 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ส าหรับโรงเรียนอนบุาลฯ  และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1,955.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

ในสังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย  ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 (1,955.-  บาท) (1,955.-  บาท)

20 จัดจ้างท าปา้ยอกัษรพลาสวูด 3,500.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(3,500.-  บาท) (3,500.-  บาท)

21 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 4,488.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(4,488.-  บาท) (4,488.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 48,388.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(48,388.-  บาท) (48,388.-  บาท)

23 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  16,400.- เฉพาะเจาะจง นายพฆิเนศ  ธรรมตา นายพฆิเนศ  ธรรมตา

(16,400.-  บาท) (16,400.-  บาท)

24 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  21,600.- เฉพาะเจาะจง นายพฆิเนศ  ธรรมตา นายพฆิเนศ  ธรรมตา

(21,600.-  บาท) (21,600.-  บาท)

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  4,000.- เฉพาะเจาะจง นายพฆิเนศ  ธรรมตา นายพฆิเนศ  ธรรมตา

(4,000.-  บาท) (4,000.-  บาท)

26 ค่าเช่าที่ดินวัดมาตุการาม  ปทีี่  10 11,450.- เฉพาะเจาะจง วัดมาตุการาม วัดมาตุการาม

(11,450.-  บาท) (11,450.-  บาท)

27 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 28,316.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(28,316.-  บาท) (28,316.-  บาท)

28 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,640.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(4,640.-  บาท) (4,640.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 560.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 (560.-  บาท) (560.-  บาท)

30 จัดซ้ือน้ าแข็งส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 14,350.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั

ประจ าเดือนเมษายน  2563 (14,350.-  บาท) (14,350.-  บาท)

31 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์  เคร่ืองท าความเย็น 3,300.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  อนิทร์ชัย นางสาวสุจิตรา  อนิทร์ชัย

หมายเลขทะเบยีน  065 - 56 - 0026 (3,300.-  บาท) (3,300.-  บาท)

32 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์  เคร่ืองปรับอากาศ 2,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  อนิทร์ชัย นางสาวสุจิตรา  อนิทร์ชัย

หมายเลขทะเบยีน  421 - 54 - 0032 (2,600.-  บาท) (2,600.-  บาท)

33 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์  เคร่ืองท าใหส้ลบด้วยไฟฟา้ 3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โอนเนอร์  ฟูด้  แมชชีนเนอร่ี  จ ากัดบริษัท  โอนเนอร์  ฟูด้  แมชชีนเนอร่ี  จ ากัด

หมายเลขทะเบยีน  064 - 54 - 0001 (3,905.50  บาท) (3,905.50  บาท)

34 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงงาน  เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 700.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

หมายเลขทะเบยีน  021 - 59 - 0001 (700.-  บาท) (700.-  บาท)

35 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 15,110.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(15,110.-  บาท) (15,110.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

36 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,200.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(9,200.-  บาท) (9,200.-  บาท)

37 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,460.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(1,460.-  บาท) (1,460.-  บาท)

38 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,600.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(7,600.-  บาท) (7,600.-  บาท)

39 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  งบ - 1502  ชม. 2,656.81 เฉพาะเจาะจง บริษทั  นสิสันนอร์ทเวฟ  จ ากดั บริษทั  นสิสันนอร์ทเวฟ  จ ากดั

(2,656.81  บาท) (2,656.81  บาท)

40 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  1ท - 9506  ชม. 2,656.81 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(1,670.-  บาท) (1,670.-  บาท)

41 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  1ท - 9506  ชม. 380.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

(1,670.-  บาท) (1,670.-  บาท)

42 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000.- เฉพาะเจาะจง บริษทั กระปกุคอมพวิเตอร์ฝาง จ ากดับริษทั กระปกุคอมพวิเตอร์ฝาง จ ากดั

(30,000.-  บาท) (30,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

43 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,160.- เฉพาะเจาะจง นางกมิไซ  เวชพร นางกมิไซ  เวชพร

(9,160.-  บาท) (9,160.-  บาท)

44 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์  2563 2,725.- เฉพาะเจาะจง นางเทวิกา  ชัยชนะ นางเทวิกา  ชัยชนะ

(2,725.-  บาท) (2,725.-  บาท)

45 จัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าซ่อมไฟฟา้  ทะเบยีน  82 - 6639 3,950.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(3,950.-  บาท) (3,950.-  บาท)

46 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 8,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง

(8,200.-  บาท) (8,200.-  บาท)

47 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 4,675.- เฉพาะเจาะจง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง

(4,675.-  บาท) (4,675.-  บาท)

48 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 59,200.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(59,200.-  บาท) (59,200.-  บาท)

49 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 41,980.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(41,980.-  บาท) (41,980.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

50 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 142,900.- เฉพาะเจาะจง ร้านสุขสวัสด์ิประดับยนต์ ร้านสุขสวัสด์ิประดับยนต์

(142,900.-  บาท) (142,900.-  บาท)

51 จัดซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง  (รองเทา้ดับเพลิง) 20,000.- เฉพาะเจาะจง นางจงพนิจิ  อนิทวงค์ นางจงพนิจิ  อนิทวงค์

(20,000.-  บาท) (20,000.-  บาท)

52 จัดซ้ือกระเบื้อง 87,061.- เฉพาะเจาะจง ร้านกมลค้าวัสดุกอ่สร้าง ร้านกมลค้าวัสดุกอ่สร้าง

(87,061.-  บาท) (87,061.-  บาท)

53 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 47,309.85 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549

(ประจ าวันที่    1 - 31   มนีาคม    2563) (47,309.85  บาท) (47,309.85  บาท)

54 จัดจ้างกอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  56/5 203,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

หมู่ที่  8  ต าบลแมอ่าย (203,500.-  บาท) (203,500.-  บาท)

สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน มนีาคม   2563

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน     23         ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน     26         ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน      4         ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน      1         ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน     54         ครั้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    


