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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า  82 - 6639  ชม.  3,330.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(3,330.-  บาท) (3,330.-  บาท)

2 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,100.- เฉพาะเจาะจง นายทนั  เวชโกศล นายทนั  เวชโกศล

(23,100.-  บาท) (23,100.-  บาท)

3 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับส านกังานเทศบาลต าบลแมอ่าย 2,545.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนตุลาคม  2561 (2,545.-  บาท) (2,545.-  บาท)

4 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน  เคร่ืองดูดฝุ่น 850.- เฉพาะเจาะจง หจก.  บญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย หจก.  บญุช่วยพาณิชย์แมอ่าย

(850.-  บาท) (850.-  บาท)

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กพ - 8064  ชม. 1,430.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(1,435.-  บาท) (1,435.-  บาท)

6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กพ - 8064  ชม. 12,430.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(12,430.-  บาท) (12,430.-  บาท)

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  1ท - 9506  ชม. 17,285.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(17,285.-  บาท) (17,285.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลต าบลแมอ่าย 615.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

ประจ าเดือนตุลาคม  2561 (615.-  บาท) (615.-  บาท)

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

(10,840.-  บาท) (10,840.-  บาท)

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  ขอ - 7580 ชม. 680.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(680.-  บาท) (680.-  บาท)

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  ขอ - 7580 ชม. 1,435.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(1,435.-  บาท) (1,435.-  บาท)

12 เปล่ียนแบตเตอร่ี  ทะเบยีน   บว - 6142  ชม. 3,200.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ศรีสม นายสมศักด์ิ  ศรีสม

(3,200.-  บาท) (3,200.-  บาท)

13 เปล่ียนยางรถยนต์  ทะเบยีน  1ท - 9506  ชม. 8,800.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(8,800.-  บาท) (8,800.-  บาท)

14 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์ 3,600.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(3,600.-  บาท) (3,600.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน    2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือน้ าด่ืม  ประจ าเดือนตุลาคม   2561 2,330.- เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเพชร น้ าด่ืมตราเพชร

โรงเรียนอนบุาลเทศบาลฯ  และศุนย์พฒันาเด็กเล็ก (2,330.-  บาท) (2,330.-  บาท)

ในสังกดัเทศบาลต าบลแมอ่าย

16 จัดจ้างท าตรายาง  จ านวน  15  รายการ 1,370.- เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ปอ้สีลา นายสนอง  ปอ้สีลา

(1,370.-  บาท) (1,370.-  บาท)

17 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  ประเพณียี่เปง็  7,020.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(7,020.-  บาท) (7,020.-  บาท)

18 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์    ประเพณียี่เปง็  1,638.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

(1,638.-  บาท) (1,638.-  บาท)

19 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน  อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,375.- เฉพาะเจาะจง นางสาวจงลักษณ์  บษุดี นางสาวจงลักษณ์  บษุดี

โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน (4,375.-  บาท) (4,375.-  บาท)

20 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์  โครงการส่งเสริมและพฒันา 360.- เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  แปงเรือน นายวัลลภ  แปงเรือน

ศักยภาพเด็กและเยาวชน (360.-  บาท) (360.-  บาท)

21 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์   โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ 2,050.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

เด็กและเยาวชน (2,050.-  บาท) (2,050.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน   2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

22 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 16,385.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(16,385.-  บาท) (16,385.-  บาท)

23 จัดจ้างก าจัดขยะมลูฝอยและส่ิงปฏกิลู    ประจ าเดือน 92,562.- เฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลเวียงฝาง เทศบาลต าบลเวียงฝาง

ต.ค.-61 (92,562.-  บาท) (92,562.-  บาท)

24 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีขาว  82 - 5484  ชม.   1,630.-  เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(1,630.-  บาท) (1,630.-  บาท)

25 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีเขียว  83 - 1422  ชม. 3,800.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(3,800.-  บาท) (3,800.-  บาท)

26 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีส้ม  82 - 0863  ชม. 3,010.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(3,010.-  บาท) (3,010.-  บาท)

27 จัดซ้ือแบตเตอร่ี  รถบรรทกุขยะสีเขียว  83 - 1422  ชม. 5,200.- เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  ศรีสม นายศักด์ิ  ศรีสม

(5,200.-  บาท) (5,200.-  บาท)

28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,500.- เฉพาะเจาะจง นางดาวเรือง  ศรีกนัทา นางดาวเรือง  ศรีกนัทา

(12,500.-  บาท) (12,500.-  บาท)

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2561



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 75,995.- เฉพาะเจาะจง นายอนวัช  สุขเจริญ นายอนวัช  สุขเจริญ

(75,995.-  บาท) (75,995.-  บาท)

30 จ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม 5,400.- เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง

ประจ าเดือนธันวาคม  2561 (5,400.-  บาท) (5,400.-  บาท)

31 จ้างเหมาบริการเพื่อท าการส ารวจข้อมลูภาคสนาม 5,400.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ประจ าเดือนธันวาคม  2561 (5,400.-  บาท) (5,400.-  บาท)

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

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

33 จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและน้ ามนัหล่อล่ืน 54,843.78 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั  พรมชีัย  2549

(ประจ าวันที่    1 - 30  พฤศจิกายน    2561) (54,843.78  บาท) (54,843.78  บาท)

สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน    2561

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       15       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       18       ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน        -       แครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน        -        ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน        33     ครั้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน   2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    


