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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 450.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(450.-  บาท) (450.-  บาท)

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ส าหรับส านกังานเทศบาลต าบลแมอ่าย 5,265.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 (5,265.-  บาท) (5,265.-  บาท)

3 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 270.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(270.-  บาท) (270.-  บาท)

4 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  (โต๊ะคอมพวิเตอร์) 4,800.- เฉพาะเจาะจง นายพฆิเนศ  ธรรมตา นายพฆิเนศ  ธรรมตา

(4,800.-  บาท) (4,800.-  บาท)

5 จัดจ้างบ ารุงซ่อมแซม  รถจักรยานยนต์  8ข - 2727  ชม. 565.- เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุภาแดง นายแดง  สุภาแดง

(565.-  บาท) (565.-  บาท)

6 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ส าหรับโรงเรียนอนบุาลเทศบาลฯ  และศูนย์พฒันา 1,035.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

เด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย  ประจ าเดือนพฤษภาคม (1,035.-  บาท) (1,035.-  บาท)

2563

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีเขียว  ทะเบยีน  83 - 1422 1,000.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

ชม. (1,000.-  บาท) (1,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน   2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,350.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(1,350.-  บาท) (1,350.-  บาท)

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีขาว  ทะเบยีน  82 - 5484 3,795.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

ชม. (3,790.-  บาท) (3,790.-  บาท)

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน  (โต๊ะ) 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายพฆิเนศ  ธรรมตา นายพฆิเนศ  ธรรมตา

(8,000.-  บาท) (8,000.-  บาท)

11 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 3,200.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(3,200.-  บาท) (3,200.-  บาท)

12 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 845.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนพฤษภาคม  2563 (845.-  บาท) (845.-  บาท)

13 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะแบบอดัทา้ย  ทะเบยีน  82-8161 12,550.- เฉพาะเจาะจง หจก.  อู่จ าลองกลการ  98 หจก.  อู่จ าลองกลการ  98

ชม. (12,550.-  บาท) (12,550.-  บาท)

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

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

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 7,900.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(7,900.-  บาท) (7,900.-  บาท)

16 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 9,735.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(9,735.-  บาท) (9,735.-  บาท)

17 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,200.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(10,200.-  บาท) (10,200.-  บาท)

18 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 11,128.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  โอนเนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ากดั บริษทั  โอนเนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ากดั

(11,128.-  บาท) (11,128.-  บาท)

19 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์โรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 9,432.05 เฉพาะเจาะจง บริษทั  โอนเนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ากดั บริษทั  โอนเนอร์  ฟู้ด  แมชชีนเนอร่ี  จ ากดั

(9,432.05  บาท) (9,432.05  บาท)

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  บว - 6142  ชม. 8,750.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

(8,750.-  บาท) (8,750.-  บาท)

21 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ผฉ - 8698   ชม. 10,105.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(10,105.-  บาท) (10,105.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

22 จัดจ้างเหมาดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กดอยแกว้ 31,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพสิมยั  บวัผัด นางสาวพสิมยั  บวัผัด

(31,500.-  บาท) (31,500.-  บาท)

23 จัดจ้างเหมาดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กแมอ่ายหลวง 31,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวชลธิชา  สุกนิ นางสาวชลธิชา  สุกนิ

(31,500.-) (31,500.-)

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 44,600.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(44,600.-  บาท) (44,600.-  บาท)

25 จัดจ้างซ่อมแซมรถตักหนา้ขุดหลัง  ตค - 725  ชม. 10,805.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(10,805.-  บาท) (10,805.-  บาท)

26 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 29,320- เฉพาะเจาะจง

(29,320.-  บาท) (29,320.-  บาท)

27 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 10,800.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

(10,800.-  บาท) (10,800.-  บาท)

28 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 7,200.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(7,200.-  บาท) (7,200.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (กา๊ซหงุต้ม)  ส าหรับโรงฆา่สัตว์ 7,266.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์

เทศบาลต าบลแมอ่าย (7,266.-  บาท) (7,266.-  บาท)

30 จัดซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง  (ชุดดับเพลิง) 58,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวจงพนิจิ  อนิทวงค์ นางสาวจงพนิจิ  อนิทวงค์

(58,000.-  บาท) (58,000.-  บาท)

31 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,800.- เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ปญัญา นายสมพร  ปญัญา

(23,800.-  บาท) (23,800.-  บาท)

32 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,800.- เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  จันต๊ะปนั นายมนตรี  จันต๊ะปนั

(23,800.-  บาท) (23,800.-  บาท)

33 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,800.- เฉพาะเจาะจง นายสมนกึ  จันต๊ะปนั นายสมนกึ  จันต๊ะปนั

(23,800.-  บาท) (23,800.-  บาท)

34 จัดจ้างเหมาปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,800.- เฉพาะเจาะจง นายสุทศั  ค าอา้ย นายสุทศั  ค าอา้ย

(23,800.-  บาท) (23,800.-  บาท)

35 จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฌาปนสถาน  และประกอบ 18,600.- เฉพาะเจาะจง นายจันทร์แกว้  มะลิมา นายจันทร์แกว้  มะลิมา

ฌาปนกจิ  หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย (18,600.-  บาท) (18,600.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

36 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด  สถานที่โรงเรียนอนบุาลเทศบาล 18,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนภิา  กอ้นแกว้ นางสาวนภิา  กอ้นแกว้

ต าบลแมอ่าย (18,600.-  บาท) (18,600.-  บาท)

37 จัดจ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม  ในเขต 20,150.- เฉพาะเจาะจง นายศุณัฐ  บญุแต่ง นายศุณัฐ  บญุแต่ง

เทศบาลต าบลแมอ่าย  (20,150.-  บาท) (20,150.-  บาท)

38 จัดจ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม  ในเขต 20,150.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

เทศบาลต าบลแมอ่าย  (20,150.-  บาท) (20,150.-  บาท)

39 จัดจ้างกอ่สร้างฝารางระบายน้ า  คสล.  จ านวน  300  ฝา 76,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

(75,000.-  บาท) (75,000.-  บาท)

40 จัดจ้างกอ่สร้างรางระบาบน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  39/2 86,000.- เฉพาะเจาะจง นายบญุส่ง  กาแกว้ นายบญุส่ง  กาแกว้

แยกคลองส่งน้ า  หมู่ที่  7  ต าบลแมอ่าย (85,000.-  บาท) (85,000.-  บาท)

41 กอ่สร้างรางระบายน้ า  คสล.  ถนนเทศบาลซอย  39/1A 72,000.- เฉพาะเจาะจง นายบญุส่ง  กาแกว้ นายบญุส่ง  กาแกว้

หมู่ที่  7  ต าบลแมอ่าย (71,000.-  บาท) (71,000.-  บาท)

42 กอ่สร้างฝารางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  60 109,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

(หนา้  รพ.แมอ่าย) (108,500.-  บาท) (108,500.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

43 กอ่สร้างสะพาน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  53/10  หมทูี่  5 400,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกลิุสรา  วรรณ์ค า นางสาวกลิุสรา  วรรณ์ค า

ต าบลมะลิกา  (นานายสมศักด์ิ  ชัยลังกา) (396,500.-  บาท) (396,500.-  บาท)

44 กอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลต าบลซอย  39/6 240,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา หจก.  นภสัสรการโยธา

หมทูี่  6  ต าบลแมอ่าย (238,800.-  บาท) (238,800.-  บาท)

45 กอ่สร้างรางระบายน้ า  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  21  หมู่ที่  3 167,200.- เฉพาะเจาะจง หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ หจก.  พร้าวเอน็จิเนยีร่ิงฯ

ต าบลแมอ่าย (166,000.-  บาท) (166,000.-  บาท)

สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  มถุินายน   2563

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน      14         ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน     20         ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน      4         ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน       7        ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน     45         ครั้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2563
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    


