
แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 600.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(600.-  บำท) (600.-  บำท)

2 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 11,316.48.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(11,316.48.-  บำท) (11,316.48.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 181.10.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(181.10.-  บำท) (181.10.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 12,191.20.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(12,191.20.-  บำท) (12,191.20.-  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 32,664.10.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(32,664.10.-  บำท) (32,664.10.-  บำท)

6 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 2,871.20.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(2,871.20.-  บำท) (2,871.20.-  บำท)

7 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธโ์ครงกำรประเพณียี่เปง็ 3,600.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(3,600.-  บำท) (3,600.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2565
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 2,840.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(2,840.-  บำท) (2,840.-  บำท)

9 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(3,200.-  บำท) (3,200.-  บำท)

10 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,440.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(1,440.-  บำท) (1,440.-  บำท)

11 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,600.- เฉพำะเจำะจง หจก.อู่จ ำลองกลกำร 98 หจก.อู่จ ำลองกลกำร 98

(2,600.-  บำท) (2,600.-  บำท)

12 จัดจ้ำงบ ำรุงซ่อมแซมวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,750.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน M&L  คอมพวิเตอร์ ร้ำน M&L  คอมพวิเตอร์

(1,750.-  บำท) (1,750.-  บำท)

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 2,810.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง จ ำกัด บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง จ ำกัด

(2,180.-  บำท) (2,180.-  บำท)

14 จัดซ้ือวสัดุทำงกำรเกษตร 3,700.- เฉพำะเจำะจง สวนตะกอน สวนตะกอน

(3,700.-  บำท) (3,700.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 1,500.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(1,500.-  บำท) (1,500.-  บำท)

16 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(800.-  บำท) (800.-  บำท)

17 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,400.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(2,400.-  บำท) (2,400.-  บำท)

18 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,300.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,300.-  บำท) (2,300.-  บำท)

19 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 840.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพรช น้ ำด่ืมตรำเพรช

(840.-  บำท) (840.-  บำท)

20 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 720.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(720.-  บำท) (720.-  บำท)

21 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,938.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพรช น้ ำด่ืมตรำเพรช

(2,938.-  บำท) (2,938.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 800.- เฉพำะเจำะจง นำยทนั  เวชโกศล นำยทนั  เวชโกศล

(800.-  บำท) (800.-  บำท)

23 จ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมสะอำดอำคำร 79,200.- เฉพำะเจำะจง นำยวชิำญ  เคร่ืองนันตำ นำยวชิำญ  เคร่ืองนันตำ

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย (79,200.-  บำท) (79,200.-  บำท)

24 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 22,000.- เฉพำะเจำะจง บ.บญุยะกำรพมิพ ์จ ำกัด บ.บญุยะกำรพมิพ ์จ ำกัด

(22,000.-  บำท) (22,000.-  บำท)

25 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 25,500.- เฉพำะเจำะจง นำยชำญพงษ ์ มณีวรรณ์ นำยชำญพงษ ์ มณีวรรณ์

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

26 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 25,500.- เฉพำะเจำะจง นำยพลศรุต  สำรแดง นำยพลศรุต  สำรแดง

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 25,500.- เฉพำะเจำะจง นำยมนพนัธ ์ ทองสุข นำยมนพนัธ ์ ทองสุข

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

28 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 25,500.- เฉพำะเจำะจง นำยศวสักร  หนำดส ำโรง นำยศวสักร  หนำดส ำโรง

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
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(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุโครงกำรประเพณียี่เปง็ 17,900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์ ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์

(17,900.-  บำท) (17,900.-  บำท)

30 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 22,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ส.เจริญชัย ร้ำน  ส.เจริญชัย

(22,500.-  บำท) (22,500.-  บำท)

31 ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียง 12,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพชิัย  นันต๊ะ นำยพชิัย  นันต๊ะ

(12,000.-  บำท) (12,000.-  บำท)

32 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 8,600.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ส.เจริญชัย ร้ำน  ส.เจริญชัย

(8,600.-  บำท) (8,600.-  บำท)

33 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 64,960.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์ ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์

(64,960.-  บำท) (64,960.-  บำท)

34 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 105,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์ ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์

(105,500.-  บำท) (105,500.-  บำท)

35 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 6,300.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง

(6,300.-  บำท) (6,300.-  บำท)

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
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ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำลซอย 35/6 149,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบญุส่ง  กำแก้ว นำยบญุส่ง  กำแก้ว

หมู่ที่ 5 ต ำบลแม่อำย (149,000.-  บำท) (149,000.-  บำท)

37 จัดซ้ือก๊ำซหงุต้ม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 6,024.- เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันโชคพำณิช หจก.วฒันโชคพำณิช

(6,024.-  บำท) (6,024.-  บำท)

38 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูล 72,246.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง

(72,246.-  บำท) (72,246.-  บำท)

39 วดัดอยแก้ว 15,000.- เฉพำะเจำะจง วดัดอยแก้ว วดัดอยแก้ว

(15,000.-  บำท) (15,000.-  บำท)

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำลซอย 1/1 146,500.- เฉพำะเจำะจง เฮือยแก้วก่อสร้ำง เฮือยแก้วก่อสร้ำง

หมู่ที่ 1 ต ำบลแม่อำย (146,500.-  บำท) (146,500.-  บำท)

41 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบำลซอย 35/3 433,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6 , 7  ต ำบลแม่อำย (ทั้ง  2  ฝ่ัง) (433,500.-  บำท) (433,500.-  บำท)

42 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่   ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 6,125.- เฉพำะเจำะจง บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด

(6,125.-  บำท) (6,125.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
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(รำคำกลำง) โดยสังเขป

43 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. ถนนเทศบำล 214,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.นภสัสรกำรโยธำ หจก.นภสัสรกำรโยธำ

ซอย 53 หมู่ที่ 5 ต ำบลมะลิกำ (214,000.-  บำท) (214,000.-  บำท)

44 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกงำนสวสัดิกำรสังคม 24,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำรภ ี อินทร์แก้ว นำงสำวสำรภ ี อินทร์แก้ว

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

45 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกงำนประชำสัมพนัธ์ 24,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริรัตน์  อินทสุวรรณ์ นำงสำวศิริรัตน์  อินทสุวรรณ์

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

46 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกงำนประชำสัมพนัธ์ 24,000.- เฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย  ศรีวชิัย นำยเอกชัย  ศรีวชิัย

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

47 จัดซ้ือวดุัก่อสร้ำง 12,315.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(12,315.-  บำท) (12,315.-  บำท)

48 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบำล ซอย4/2A 114,000.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

หมู่ที่ 1 ต.แม่อำย (114,000.-  บำท) (114,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน   2565
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน    2565

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน        19       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน        23       ครั้ง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน         1      ครั้ง
    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน         5       ครั้ง
         รวมทัง้หมด                          จ านวน        48     ครั้ง


