
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

1 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 21,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง

(21,000.-  บาท) (21,000.-  บาท)

2 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน  เคร่ืองปรับอากาศ 3,600.- เฉพาะเจาะจง หจก.  บญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย หจก.  บญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย

(3,600.-  บาท) (3,600.-  บาท)

3 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กพ - 8064  ชม. 32,190.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(32,190.-  บาท) (32,190.-  บาท)

4 จัดซ้ือยานพาหนะ  จ านวน  1  คัน 729,000.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  สยามนสิสันเชียงใหม ่ จ ากดั บริษทั  สยามนสิสันเชียงใหม ่ จ ากดั

(729,000.-  บาท) (729,000.-  บาท)

5 จัดซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร 13,208.- เฉพาะเจาะจง หจก.  เชียงรายการดับเพลิง หจก.  เชียงรายการดับเพลิง

(13,208.-  บาท) (13,208.-  บาท)

6 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับส านกังานเทศบาลต าบลแมอ่าย 2,100.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2561 (2,100.-  บาท) (2,100.-  บาท)

7 จัดซ้ือแบบพมิพ ์ จ านวน  2  รายการ 3,125.- เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน  กรมการ โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน  กรมการ

ปกครอง     (3,125.-  บาท) ปกครอง     (3,125.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

8 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (กา๊ซหงุต้ม) 10,840.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิช หจก.  วัฒนโชคพาณิช

(10,840.-  บาท) (10,840.-  บาท)

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 17,020.- เฉพาะเจาะจง นางบวัจันทร์  แสนค าชื่น นางบวัจันทร์  แสนค าชื่น

(17,020.-  บาท) (17,020.-  บาท)

10 จัดซ้ือแบบพมิพ ์ 1,267.70 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน  กรมการ โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน  กรมการ

ปกครอง     (1,267.70  บาท) ปกครอง     (1,267.70  บาท)

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  43,500.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(43,500.-  บาท) (43,500.-  บาท)

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  36,500.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(36,500.-  บาท) (36,500.-  บาท)

13 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ประจ าเดือนพฤศจิกายน   2561 1,260.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

โรงเรียนอนบุาลเทศบาลฯ  และศุนย์พฒันาเด็กเล็ก (1,260.-  บาท) (1,260.-  บาท)

ในสังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย

14 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 1,638.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(1,638.-  บาท) (1,638.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  42,000.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(42,000.-  บาท) (42,000.-  บาท)

16 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  87,600.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(87,600.-  บาท) (87,600.-  บาท)

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  175,200.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(175,200.-  บาท) (175,200.-  บาท)

18 จัดจ้างก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู    ประจ าเดือน 78,738.- เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเวียงฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง

 พฤศจิกายน  2561 (78,738.-  บาท) (78,738.-  บาท)

19 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฌาปนสถานและประกอบ 18,600.- เฉพาะเจาะจง นายจันทร์แกว้  มะลิมา นายจันทร์แกว้  มะลิมา

พธิีฌาปนกจิ  หมู่ที่  4  ต าบลแมอ่าย  ประจ าเดือน (18,600.-  บาท) (18,600.-  บาท)

มกราคม - มนีาคม  2562

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีเขียว  82 - 8161  ชม. 4,180.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(4,180.-  บาท) (4,180.-  บาท)

21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,250.- เฉพาะเจาะจง นางดาวเรือง  ศรีกนัทา นางดาวเรือง  ศรีกนัทา

(2,250.-  บาท) (2,250.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม     2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

22 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 500.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(500.-  บาท) (500.-  บาท)

23 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,200.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ตันสิงห์ นายสมศักด์ิ  ตันสิงห์

ประจ าเดือนมกราคม -  มนีาคม  2562 (23,200.-  บาท) (23,200.-  บาท)

24 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,200.- เฉพาะเจาะจง (นายสมพร  ปญัญา) (นายสมพร  ปญัญา)

ประจ าเดือนมกราคม -  มนีาคม  2562 (23,200.-  บาท) (23,200.-  บาท)

25 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,200.- เฉพาะเจาะจง (นายสมนกึ  จันต๊ะปนั) (นายสมนกึ  จันต๊ะปนั)

ประจ าเดือนมกราคม -  มนีาคม  2562 (23,200.-  บาท) (23,200.-  บาท)

26 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลต าบลแมอ่าย 23,200.- เฉพาะเจาะจง (นายสุทศั  ค าอา้ย) (นายสุทศั  ค าอา้ย)

ประจ าเดือนมกราคม -  มนีาคม  2562 (23,200.-  บาท) (23,200.-  บาท)

27 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 470.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนพฤศจิกายน   2561 (470.-  บาท) (470.-  บาท)

28 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์การเกษตร  เคร่ืองสูบน้ าแรงดันสูง 1,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

หมายเลขครุภณัฑ์  701-56-0002 (1,000.-  บาท) (1,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม    2560
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

29 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน  เคร่ืองปรับอากาศ 6,900.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา  อนิทร์ชัย นางสาวสุจิตรา  อนิทร์ชัย

หมายเลขครุภณัฑ์  421-54-0032 (6,900.-  บาท) (6,900.-  บาท)

30 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  (คลอรีนผง) 7,600.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(7,600.-  บาท) (7,600.-  บาท)

31 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 11,880.- เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  สุขเจริญ นายสราวุธ  สุขเจริญ

(11,880.-  บาท) (11,880.-  บาท)

32 จัดซ้ือน้ าแข็ง  ส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 9,450.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จ ากดั

ประจ าเดือน  มกราคม   2561 (9,450.-  บาท) (9,450.-  บาท)

33 จ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม 6,600.- เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง

ประจ าเดือนมกราคม  2562 (6,600.-  บาท) (6,600.-  บาท)

34 จ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม 6,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ประจ าเดือนมกราคม  2562 (6,600.-  บาท) (6,600.-  บาท)

35 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 56,260.- เฉพาะเจาะจง นายอนิสอน  ปญัญา นายอนิสอน  ปญัญา

(56,260.-  บาท) (56,260.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

36 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  15,900.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(15,900.-  บาท) (15,900.-  บาท)

37 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  42,700.- เฉพาะเจาะจง นายทนิกร  ต้นแดง นายทนิกร  ต้นแดง

(42,700.-  บาท) (42,700.-  บาท)

38 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  (ยางมะตอย) 21,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง หจก.  ฒิลาค้าวัสดุกอ่สร้าง

(21,000.-  บาท) (21,000.-  บาท)

39 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 38,578.48 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549

(ประจ าวันที่    1 - 31  ธันวาคม    2561) (38,578.48  บาท) (38,578.48  บาท)

40 จัดจ้างกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  20  (ข้างวัด 113,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา หจก.  นภสัสรการโยธา

ดอนชัยใต้)  หมู่ที่  2  ต าบลแมอ่าย (113,000.-  บาท) (113,000.-  บาท)

หจก.  อภชิาติวิศวกรโยธา

(113,500.-  บาท)

นายบญุส่ง  กาแกว้  

(113,800.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม   2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

(ราคากลาง)

41 จัดจ้างกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  9  หมู่ที่  11 113,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา นายบญุส่ง  กาแกว้  

 ต าบลแมอ่าย (113,800.-  บาท) (113,000.-  บาท)

หจก.  อภชิาติวิศวกรโยธา

(113,500.-  บาท)

นายบญุส่ง  กาแกว้  

(113,000.-  บาท)

42 จัดจ้างกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  57/8B  113,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา นายถนอม  ปญัญาวงค์

(สายสันปา่สัก)  หมู่ที่  6  ต าบลมะลิกา (113,800.-  บาท) (113,000.-  บาท)

นายถนอม  ปญัญาวงค์

(113,000.-  บาท)

นายบญุส่ง  กาแกว้  

(113,500.-  บาท)

43 จัดจ้างกอ่สร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  35/3  หมู่ที่  6 435,800.- เฉพาะเจาะจง หจก.  นภสัสรการโยธา หจก.  วรรณศิริ  1985  (วัสดุกอ่สร้าง)

 ต าบลแมอ่าย (435,800.-  บาท) (434,000.-  บาท)

บริษทั  ฝางธนาเทคโนโลยี  จ ากดั

(435,000.-  บาท)

หจก.  วรรณศิริ  1985  (วัสดุกอ่สร้าง)

(434,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม   2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  ธันวาคม    2561

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       19       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       13       ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน        7       ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน        4        ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน       43       ครั้ง
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