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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด 1,500.- เฉพาะเจาะจง (นายดวงคํา  มหาวรรณ) (นายดวงคํา  มหาวรรณ)

(1,500.-  บาท) (1,500.-  บาท)

2 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไมส้ด 1,500.- เฉพาะเจาะจง (นายดวงคํา  มหาวรรณ) (นายดวงคํา  มหาวรรณ)

(1,500.-  บาท) (1,500.-  บาท)

3 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กว - 7326  ชม. 1,825 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(1,825.-  บาท) (1,825.-  บาท)

4 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กษ - 4861  ชม. 3,765 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(3,765.-  บาท) (3,765.-  บาท)

5 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบยีน  กล - 3739  ชม. 4,760 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(4,760.-  บาท) (4,760.-  บาท)

6 จัดซ้ือวัสดุสํานกังาน  1,950.- เฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นายพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(1,950.-  บาท) (1,950.-  บาท)

7 จัดซ้ือแบบพมิพ์ 33,180.- เฉพาะเจาะจง โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน  กรมการ โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน  กรมการ

ปกครอง     (33,180.-  บาท) ปกครอง     (33,180.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม    2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  8ข - 2727  ชม. 1,110.- เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุภาแดง นายแดง  สุภาแดง

(1,110.-  บาท) (1,110.-  บาท)

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  งพน - 90  ชม. 650.- เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุภาแดง นายแดง  สุภาแดง

(650.-  บาท) (650.-  บาท)

10 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดฌาปนสถานและประกอบ 19,800.- เฉพาะเจาะจง นายจันทร์แกว้  มะลิมา นายจันทร์แกว้  มะลิมา

พธิีฌาปนกจิ  หมู่ที่  4  ตําบลแมอ่าย  ประจําเดือน (19,800.-  บาท) (19,800.-  บาท)

ตุลาคม - ธันวาคม  2561

11 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลตําบลแมอ่าย 24,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ตันสิงห์ นายสมศักด์ิ  ตันสิงห์

ประจําเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2561 (24,000.-  บาท) (24,000.-  บาท)

12 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลตําบลแมอ่าย 24,000.- เฉพาะเจาะจง (นายสมพร  ปญัญา) (นายสมพร  ปญัญา)

ประจําเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2561 (24,000.-  บาท) (24,000.-  บาท)

13 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลตําบลแมอ่าย 24,000.- เฉพาะเจาะจง (นายสมนกึ  จันต๊ะปนั) (นายสมนกึ  จันต๊ะปนั)

ประจําเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2561 (24,000.-  บาท) (24,000.-  บาท)

14 จัดจ้างปฏบิติังานโรงฆา่สัตว์  เทศบาลตําบลแมอ่าย 24,000.- เฉพาะเจาะจง (นายสุทศั  คําอา้ย) (นายสุทศั  คําอา้ย)

ประจําเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  2561 (24,000.-  บาท) (24,000.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคมจัด  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

15 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กดอยแกว้ 24,000.- เฉพาะเจาะจง นางนนัทน์ภสั  จั๋นต๊ะปนั นางนนัทน์ภสั  จั๋นต๊ะปนั

ประจําเดือนตุลาคม  2561 - กนัยายน  2562 (108,000.-  บาท) (108,000.-  บาท)

16 จัดจ้างเหมาผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนบุาลเทศบาล 24,000.- เฉพาะเจาะจง นางนนัทน์ภสั  จั๋นต๊ะปนั นางนนัทน์ภสั  จั๋นต๊ะปนั

ตําบลแมอ่าย  ประจําเดือนตุลาคม  2561 - กนัยายน (108,000.-  บาท) (108,000.-  บาท)

2562

17 จัดจ้างทําความสะอาดสํานกังานเทศบาลตําบลแมอ่าย 79,200.- เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  เคร่ืองนนัตา นายวิชาญ  เคร่ืองนนัตา

ประจําเดือนตุลาคม 2561 - กนัยายน  2562 (79,200.-  บาท) (79,200.-  บาท)

18 จัดจ้างทําความสะอาดสํานกังานเทศบาลตําบลแมอ่าย 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.  ทเีอพ ี พรอพเพอร์ต้ี หจก.  ทเีอพ ี พรอพเพอร์ต้ี

ประจําเดือนตุลาคม 2561 - กนัยายน  2562 (120,000.-  บาท) (120,000.-  บาท)

19 จ้างเหมาปฏบิติัการ ฯ  EMS 360,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  พานจันทร์ นายสมศักด์ิ  พานจันทร์

ประจําเดือนตุลาคม 2561 - กนัยายน  2562 (360,000.-  บาท) (360,000.-  บาท)

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีเขียว  82-8161  ชม. 29,260.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(29,260.-  บาท) (29,260.-  บาท)

21 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีขาว  82-5484  ชม. 2,480.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(2,480.-  บาท) (2,480.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

22 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีเขียว  83-14221  ชม. 7,900.- เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  ศรีสม นายสุชาติ  ศรีสม

(7,900.-  บาท) (7,900.-  บาท)

23 จัดซ้ือน้ําแข็ง  สําหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 9,100.-  บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั

ประจําเดือน  ตุลาคม  2561 (9,100.-  บาท) (9,100.-  บาท)

24 ซ่อมแซมครุภณัฑ์การเกษตร  เคร่ืองสูบน้ําแรงดันสูง 1,200.-  บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวปนดัดา  ปานหมอก นางสาวปนดัดา  ปานหมอก

เลขที่ครุภณัฑ์  701-56-0002 (1,200.-  บาท) (1,200.-  บาท)

25 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (กา๊ซหงุต้ม) 9,485.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์

สําหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย (9,485.-  บาท) (9,485.-  บาท)

26 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (กา๊ซหงุต้ม) 1,335.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์

สําหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย (1,335.-  บาท) (1,335.-  บาท)

27 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (กา๊ซหงุต้ม) 6,775.- เฉพาะเจาะจง หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพาณิชย์

สําหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย (6,775.-  บาท) (6,775.-  บาท)

28 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 37,020.- เฉพาะเจาะจง หจก.  ฒิลาวัสดุกอ่สร้าง หจก.  ฒิลาวัสดุกอ่สร้าง

(37,020.-  บาท) (37,020.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

29 จ้างเหมาบริการเพื่อทําการสํารวจข้อมลูภาคสนาม 6,300.- เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง

ประจําเดือนตุลาคม  2561 (6,300.-  บาท) (6,300.-  บาท)

30 จ้างเหมาบริการเพื่อทําการสํารวจข้อมลูภาคสนาม 6,300.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ประจําเดือนตุลาคม  2561 (6,300.-  บาท) (6,300.-  บาท)

31 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 151,742.- เฉพาะเจาะจง องค์ส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย องค์ส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย

(อ.ส.ค.)  โดยบริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ (อ.ส.ค.) โดยบริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จํากดั

จํากดั      (151,742.-  บาท)               (151,742.-  บาท)

32 จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 989,151.52 เฉพาะเจาะจง องค์ส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย องค์ส่งเสริมกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย

(อ.ส.ค.)  โดยบริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ (อ.ส.ค.) โดยบริษทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จํากดั

จํากดั      (989,151.52  บาท)               (989,151.52   บาท)

33 จัดซ้ือน้ํามนัเชื้อเพลิงและน้ํามนัหล่อล่ืน 39,574.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจํากดั  พรมชีัย  2549 หา้งหุ้นส่วนจํากดั  พรมชีัย  2549

(ประจําวันที่    1 - 31   ตุลาคม    2561) (39,574.50  บาท) (39,574.50  บาท)

34 จัดซ้ือน้ําแข็ง  สําหรับโรงฆา่สัตว์เทศบาลตําบลแมอ่าย 8,750.- เฉพาะเจาะจง บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั บริษทั  วารีเทพแมอ่าย  จํากดั

ประจําเดือน  พฤศจิกายน   2561 (8,750.-  บาท) (8,750.-  บาท)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

35 จ้างเหมาบริการเพื่อทําการสํารวจข้อมลูภาคสนาม 6,600.- เฉพาะเจาะจง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง นายศุภณัฐ  บญุแต่ง

ประจําเดือนพฤศจิกายน  2561 (6,600.-  บาท) (6,600.-  บาท)

36 จ้างเหมาบริการเพื่อทําการสํารวจข้อมลูภาคสนาม 6,600.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นางสาวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ประจําเดือนพฤศจิกายน  2561 (6,600.-  บาท) (6,600.-  บาท)

สรปุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  ตลุาคม  2561

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       11        ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       25       ครั้ง
    3.  ค่าครภุณัฑ์                            จ านวน        -         ครั้ง
    4.  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง               จ านวน        -         ครั้ง
         รวมทั้งหมด                          จ านวน       36       ครั้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2561
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    


