
 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕60 
หน่วยงาน  เทศบาลต าบลแม่วาง  อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่  3  มกราคม  ๒๕60 

ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

1 
ค่าถ่ายเอกสารและเขา้เลม่เพ่ิมเตมิ          
จ านวน  50  เล่ม 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านธนัชพร ร้านธนัชพร 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

077 / 2561 
ลว.  4  ธ.ค.  2560 

2 
ค่าจ้างเหมาท าน  าปานะ (น  าเต้าหู้) เพ่ือถวาย  
พระสงฆ ์

500 500 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา  ปันทะนนัท ์ นางสาวกัลยา  ปันทะนนัท ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

080 / 2561 
ลว.  25  ธ.ค.  2560 

3 
ค่าจ้างเหมารถรับ-สง่นักเรียน เดือน มกราคม 
2561 

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

084 / 2561 
ลว.  25  ธ.ค.  2560 

4 
ค่าจ้างเหมารถรับ-สง่นักเรียน เดือน มกราคม 
2561 

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

085 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

5 
ค่าจ้างเหมารถรับ-สง่นักเรียน เดือน มกราคม 
2561 

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

086 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

6 
ค่าจ้างเหมาบริการและก าจัดขยะมูลฝอย     
เดือน มกราคม 2561 

102,000 102,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ธเนศการก่อสร้าง หจก. ธเนศการก่อสร้าง 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

087 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

7 
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ศพด. 2 ศูนย ์
เดือน มกราคม 2561 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  จนัน้อย นายสมบูรณ์  จนัน้อย 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

089 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

8 
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด (โรงฆา่สัตว์) 
เดือน มกราคม 2561 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  กันทาธรรม นายทองสุข  กันทาธรรม 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

090 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

9 
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขบัรถฯ           
เดือน มกราคม 2561 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติพงษ์  จันตาด ี นายเกียรติพงษ์  จันตาด ี
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

091 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

10 
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ 
เดือน มกราคม 2561 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ค าแสน นายเกรียงไกร  ค าแสน 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

092 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

11 
ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ 
เดือน มกราคม 2561 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์  ชินรัมย์ นายสุทัศน์  ชินรัมย์ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

093 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

12 
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถขยะ 
เดือน มกราคม 2561 

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

094 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

13 
ค่าจ้างเหมาบริการครูสอนเต้นแอโรบิค 
เดือน มกราคม 2561 

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

095 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 



ล าดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 

14 
ค่าจ้างเหมาบริการเจา้หน้าที่ธุรการฯ           
เดือน มกราคม 2561 

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

096 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

15 
ค่าจ้างเหมาเจา้หน้าทีบ่ันทึกข้อมูลฯ 
เดือน มกราคม 2561 

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

097 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

16 ค่า  Wireless USB จ านวน  5  เคร่ือง 900 900 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย  แสนพรหม นายธีรชัย  แสนพรหม 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

060 / 2561 
ลว.  01  ธ.ค.  2560 

17 ค่า  Wireless USB จ านวน  7  เคร่ือง 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย  แสนพรหม นายธีรชัย  แสนพรหม 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

061 / 2561 
ลว.  01  ธ.ค.  2560 

18 
ค่าชุดสังฆทานและไทยทาน  จ านวน  10  ชุดๆ 
ละ 200 บาท 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวมยุรี  ล้อตระกูล นางสาวมยุรี  ล้อตระกูล 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

062 / 2561 
ลว.  19  ธ.ค.  2560 

19 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน มกราคม 2561 
(ส านักปลัด) 

16,251 16,251 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

063 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

20 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน มกราคม 2561 
(กองคลัง) 

538.98 538.98 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

064 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

21 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน มกราคม 2561 
(กองช่าง) 

4,898.20 4,898.20 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

065 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

22 
ค่าน  ามนัเชื อเพลิง เดอืน มกราคม 2561 
(กองสาธารณสขุ) 

8,833.98 8,833.98 เฉพาะเจาะจง หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ หจก.พนาพนธ์เชียงใหม่ 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

066 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

23 ค่าหนังสอืพิมพ์มติชน เดือน มกราคม ๒๕๖๑ 310 310 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินทะวงศ ์ นายทวีศักดิ์  อินทะวงศ ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

068 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

24 
ค่าหนังสอืพิมพ์มติชน เดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
(ห้องทะเบียน) 310 310 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินทะวงศ ์ นายทวีศักดิ์  อินทะวงศ ์

ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

069 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

25 ค่าหนังสอืพิมพ์  8  หมูบ่้าน 3,720 3,720 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินทะวงศ ์ นายทวีศักดิ์  อินทะวงศ ์
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

070 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

26 ค่าน  าดืม่ เดอืน มกราคม 2561 2,940 2,940 เฉพาะเจาะจง น  าดื่มวังน  าค้าง น  าดื่มวังน  าค้าง 
ผู้เสนอราคามีคณุสมบัติ
ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 

071 / 2561 
ลว.  29  ธ.ค.  2560 

 
 
 
 


