
 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕61 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลแม่วาง  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  ๒๕61 

ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

1 
ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จ านวน 1 รายการ 
(โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2561) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  แสนพรหม นายสมชาย  แสนพรหม 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

098 / 2561 
ลว.  8 ม.ค. 2561 

2 ค่าจ้างเหมาบริการตกแตง่สถานที ่ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายทินกร  ใจมา นายทินกร  ใจมา 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

099 / 2561 
ลว.  8  ม.ค. 2561 

3 
ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งานวัน
เด็กแห่งชาติ 2561 

4,750 4,750 เฉพาะเจาะจง 
หจก. ซันไซน์ แอดเวอไทซิง่      

แอนด์มีเดีย 
หจก. ซันไซน์ แอดเวอไทซิง่        

แอนด์มีเดีย 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

100 / 2561 
ลว.  8  ม.ค. 2561 

4 
ค่าจ้างเหมาสูบสิง่ปฏิกูลโรงจอดรถ อาคาร
บรรเทาสาธารณภัย 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายนัฐกร  ศิริพันวัยกุล นายนัฐกร  ศิริพันวัยกุล 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

107 / 2561 
ลว.  11  ม.ค. 2561 

5 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม จ านวน 80 ชุด 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา  ปันทะนนัท ์ นางสาวกัลยา  ปันทะนนัท ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

106 / 2561 
ลว.  12  ม.ค. 2561 

6 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน  จ านวน 80 คน 6,400 6,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์แก้ว  เขียวหล้า นางสาวจันทร์แก้ว  เขียวหล้า 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

108 / 2561 
ลว.  12  ม.ค. 2561 

7 ค่าจ้างอาหารกลางวัน วันเด็กแห่งชาติ 2561 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  อนฤุทธิ ์ นางสมพิศ  อนฤุทธิ ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

109 / 2561 
ลว.  12  ม.ค. 2561 

8 
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน  า ทะเบียน 82-0980 
จ านวน 22 รายการ 

51,930 51,930 เฉพาะเจาะจง ร้านปรมนิทร์เซอร์วิส ร้านปรมนิทร์เซอร์วิส 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

110 / 2561 
ลว.  16 ม.ค. 2561 

9 ค่าจ้างซ่อมแซมอะไหล่กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง 
บจก. ใยตา วิศวกรรม แอนด ์

เทคโนโลยี โซลูชัน่ 
บจก. ใยตา วิศวกรรม แอนด ์

เทคโนโลยี โซลูชัน่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

111 / 2561 
ลว.  16  ม.ค. 2561 

10 
ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ (มินบิัส)                
ทะเบียน 40-0577 จ านวน 3 ลูก 

23,340 23,340 เฉพาะเจาะจง ร้านตี๋ไดนาโม ร้านตี๋ไดนาโม 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

112 / 2561 
ลว.  16  ม.ค. 2561 

11 
ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส านักงาน                 
ทะเบียน ผท-8451 จ านวน 10 รายการ 

4,221 4,221 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ากัด บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ากัด 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

115 / 2561 
ลว.  18  ม.ค. 2561 

12 
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมโตะ๊ท างาน      
จ านวน 5 หลัง  9  จดุ 

900 900 เฉพาะเจาะจง นายวิศรุจ  ศิวะวงศ์ศิริ นายวิศรุจ  ศิวะวงศ์ศิริ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

118 / 2561 
ลว.  26  ม.ค. 2561 

13 
ค่าจ้างเหมาบริการเจา้หน้าที่บนัทึกข้อมูลฯ 
เดือน  กุมภาพันธ์ 2561 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววัฒนาพร  ศรีวงศ ์ นางสาววัฒนาพร  ศรีวงศ ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

128 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 



ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

14 
ค่าจ้างเหมาบริการเจา้หน้าที่ธุรการฯ           
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุทมุพร  แปน้เพชร นางสาวอุทมุพร  แปน้เพชร 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

129 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

15 
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด (โรงฆา่สัตว์
และลานเทขยะ) เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ  บุญมา นายภาคภูมิ  บุญมา 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

130 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

16 
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถขยะ 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  มูลเป็ง นายจรูญ  มูลเป็ง 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

131 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

17 
ค่าจ้างเหมาบริการครูสอนเต้นแอโรบิค  
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา  ปันทะนนัท ์ นางสาวกัลยา  ปันทะนนัท ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

132 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

18 
ค่าจ้างเหมาบริการขนและก าจัดขยะมูลฝอยฯ 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

92,783 92,783 เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก่อสร้าง หจก.ธเนศการก่อสร้าง 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

133 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

19 
ค่าจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

2,950 2,950 เฉพาะเจาะจง นางผอ่งศรี  ค าแสน นางผอ่งศรี  ค าแสน 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

134 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

20 
ค่าจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

5,150 5,150 เฉพาะเจาะจง นางสมุาลี  อ้วนแก้ว นางสมุาลี  อ้วนแก้ว 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

135 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

21 
ค่าจ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง นักเรียน 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 

2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายธรรม  ตั๋นโน นายธรรม  ตั๋นโน 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

136 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

22 ค่าน  าดืม่และน  าแขง็ งานวันเด็กแห่งชาติ 2561 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง นายจิตต์ดนัย  จันทร์แก้ว นายจิตต์ดนัย  จันทร์แก้ว 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

073 / 2561 
ลว.  8  ม.ค. 2561 

23 
ค่าของรางวัล (ตุ๊กตา) จ านวน 3 รายการ  
งานวันเด็กแห่งชาติ 2561 

6,270 6,270 เฉพาะเจาะจง 
ร้านรุ่งเรอืง-ปลีกส่ง 

นางสาวเกสร  รุ่งเรือง 
ร้านรุ่งเรอืง-ปลีกส่ง 

นางสาวเกสร  รุ่งเรือง 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

074 / 2561 
ลว.  8  ม.ค. 2561 

24 
ค่าของขวัญของรางวัล (ของเล่น)            
จ านวน 19 รายการ งานวันเด็กแห่งชาต ิ2561 

26,650 26,650 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตา ร้านตุ๊กตา 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

075 / 2561 
ลว.  8  ม.ค. 2561 

25 
ค่าของรางวัล (ขนม) จ านวน 14 รายการ 
งานวันเด็กแห่งชาติ 2561 

11,062 11,062 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่จรรยา ร้านเชียงใหม่จรรยา 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

076 / 2561 
ลว.  8  ม.ค. 2561 

26 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ สื่อนันทนาการ งานวันเด็กแห่งชาติ 
2561 

25,040 25,040 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี  ล้อตระกูล นางสาวมยุรี  ล้อตระกูล 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

077 / 2561 
ลว.  8  ม.ค. 2561 

27 
ค่าหนังสอืพิมพ์มติชน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
(ห้องทะเบียน) 

280 280 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตะ๊วงศ ์ นายทวีศักดิ์  อินตะ๊วงศ ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

079 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

28 ค่าหนังสอืพิมพ์มติชน เดือน กุมภาพันธ์ 2561 280 280 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตะ๊วงศ ์ นายทวีศักดิ์  อินตะ๊วงศ ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

080 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 



ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

29 
ค่าหนังสอืพิมพ์ 8 หมู่บา้น เดือน กุมภาพันธ์ 
2561 

3,360 3,360 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตะ๊วงศ ์ นายทวีศักดิ์  อินตะ๊วงศ ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

081 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

30 ค่าน  าดืม่ เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 2,415 2,415 เฉพาะเจาะจง น  าดื่มวังน  าค้าง น  าดื่มวังน  าค้าง 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

082 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

31 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 
(ส านักปลัด) 

15,345.30 15,345.30 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

083 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

32 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 
(กองคลัง) 

623.13 623.13 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

084 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

33 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 
(กองช่าง) 

2,870.20 2,870.20 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

085 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

34 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน กุมภาพันธ์ 2561 
(กองสาธารณสขุ) 

14,040.80 14,040.80 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

086 / 2561 
ลว.  31  ม.ค. 2561 

 
 
 


