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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 300.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(300.-  บำท) (300.-  บำท)

2 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 13,137.99.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(13,137.99.-  บำท) (13,137.99.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 327.66.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(327.66.-  บำท) (327.66.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 12,202.60.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(12,202.60.-  บำท) (12,202.60  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 110.10.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(110.10.- บำท) (110.10.- บำท)

6 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 25,951.29.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(25,951.29.-  บำท) (25,951.29.-  บำท)

7 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 3,589.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(3,589.-  บำท) (3,589.-  บำท)

                      เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 872.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพรช น้ ำด่ืมตรำเพรช

(872.-  บำท) (872.-  บำท)

9 จัดท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 450.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(450.-  บำท) (450.-  บำท)

10 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,212.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพรข น้ ำด่ืมตรำเพรข

(2,212.-  บำท) (2,212.-  บำท)

11 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 350.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(350.-  บำท) (350.-  บำท)

12 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 1,050.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(1,050.-  บำท) (1,050.-  บำท)

13 จัดจ้ำงบ ำรุงซ่อมแซมวสัดุคอมพวิเตอร์ 300.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน M&L คอมพิวเตอร์ ร้ำน M&L คอมพิวเตอร์

(300.-  บำท) (300.-  บำท)

14 จัดซ้ือวสัดุยำนพำนหนะและขนส่ง 300.- เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(300.-  บำท) (300.-  บำท)
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 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 3,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง นอร์ทมำเก็ตต้ิง

(3,000.-  บำท) (3,000.-  บำท)

16 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,150.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,150.-  บำท) (2,150.-  บำท)

17 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(4,200.-  บำท) (4,200.-  บำท)

18 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,630 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(1,630.-  บำท) (1,630.-  บำท)

19 จัดซ้ือวสัดุยำนพำนหนะและขนส่ง 900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยรุ่งเรือง ร้ำนแม่อำยรุ่งเรือง

(900.-  บำท) (900.-  บำท)

20 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 450.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(450.-  บำท) (450.-  บำท)

21 โครงกำรส่งเสริมและพฒันำศักยภำพผู้สูงอำยุเทศบำล 1,500.- เฉพำะเจำะจง นำยสมัคร  เรือนค ำ นำยสมัคร  เรือนค ำ

ต ำบลแม่อำย (1,500.-  บำท) (1,500.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 โครงกำรส่งเสริมและพฒันำศักยภำพผู้สูงอำยุเทศบำล 3,470.- เฉพำะเจำะจง นำยวรีะศักด์ิ  ตรรกไพบลูย์ นำยวรีะศักด์ิ  ตรรกไพบลูย์

ต ำบลแม่อำย (3,470.-  บำท) (3,470.-  บำท)

23 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 1,494.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง

(1,494.-  บำท) (1,494.-  บำท)

24 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(1,800.-  บำท) (1,800.-  บำท)

25 จัดซ้ือวสัดุยำนพำนหนะและขนส่ง 5,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(5,800.-  บำท) (5,800.-  บำท)

26 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 4,100.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(4,100.-  บำท) (4,100.-  บำท)

27 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 16,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐพร  ก๋องใจ นำงสำวณัฐพร  ก๋องใจ

(16,000.-  บำท) (16,000.-  บำท)

28 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 12,600.- เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์  สมมอย นำยจันทร์  สมมอย

(12,600.-  บำท) (12,600.-  บำท)
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 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 14,773.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(14,773.-  บำท) (14,773.-  บำท)

30 โครงกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 66 18,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวดำริกำ  ศรีวไิชย์ นำงสำวดำริกำ  ศรีวไิชย์

(18,000.-  บำท) (18,000.-  บำท)

31 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. ถนนเทศบำล 23,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบญุส่ง  กำแก้ว นำยบญุส่ง  กำแก้ว

ซอย 58/1 หมู่ที่ 8 ต.มะลิกำ (2,300.-  บำท) (2,300.-  บำท)

32 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล. ถนนเทศบำล 41,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอน หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอน

ซอย 4/2  หมู่ที่  1  ต.แม่อำย สตรัคชั่น สตรัคชั่น

(41,500.-  บำท) (41,500.-  บำท)

33 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 46,500.- เฉพำะเจำะจง นำยบญุส่ง  กำแก้ว นำยบญุส่ง  กำแก้ว

ซอย 58/5  หมู่ที่ 8  ต.มะลิกำ (46,500.-  บำท) (46,500.-  บำท)

34 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย 72/2 34,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอน หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอน

หมู่ที่ 7  ต.มะลิกำ สตรัคชั่น สตรัคชั่น

(34,000.-  บำท) (34,000.-  บำท)

35 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 88,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอน หจก.พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอน

ซอย  39/4  หมู่ที่ 9  ต.มะลิกำ สตรัคชั่น สตรัคชั่น

(88,500.-  บำท) (88,500.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 71,500.- เฉพำะเจำะจง เฮือนแก้วก่อสร้ำง เฮือนแก้วก่อสร้ำง

ซอย  35/3  (ทั้งสองฝ่ัง)  หมู่ที่  6 หมู่ที่ 7 ต ำบลแม่อำย (71,500.-  บำท) (71,500.-  บำท)

37 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน   ขนำด   3   หอ้งเรียน 1,994,000.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง จ ำกัด บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง จ ำกัด

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลแม่อำย (บำ้นเด่น) (1,994,000.-  บำท) (1,994,000.-  บำท)

38 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,380.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(15,380.-  บำท) (15,380.-  บำท)

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

(6,024.-  บำท) (6,024.-  บำท)

40 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูล 78,930.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีง เทศบำลต ำบลเวยีง

(78,930.-  บำท) (78,930.-  บำท)

41 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 999,000.- เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำนครพงิค์เชียงใหม่ จ ำกัด บ.โตโยต้ำนครพงิค์เชียงใหม่ จ ำกัด

(999,000.-  บำท) (999,000.-  บำท)

42 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่   ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 6,755.- เฉพำะเจำะจง บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด

(6,755.-  บำท) (6,755.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

43 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 119,500.- เฉพำะเจำะจง เฮือนแก้วก่อสร้ำง เฮือนแก้วก่อสร้ำง

ซอย 58/4  หมู่ที่ 8  ต.มะลิกำ (119,500.-  บำท) (119,500.-  บำท)

44 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 143,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.จิรำภรณ์ รับทรัพย์กำรโยธำ หจก.จิรำภรณ์ รับทรัพย์กำรโยธำ

ซอย 58 หมู่ที่ 8 ต.มะลิกำ (143,500.-  บำท) (143,500.-  บำท)

45 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 5,400.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง

(5,400.-  บำท) (5,400.-  บำท)

46 โครงกำรสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 199,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.นภสัสรกำรโยธำ หจก.นภสัสรกำรโยธำ

ซอย 22  หมู่ที่  2  ต.แม่อำย (199,000.-  บำท) (199,000.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  ธันวาคม    2565

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน        21       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน        14       ครั้ง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        1       ครั้ง
    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน       10        ครั้ง
         รวมทัง้หมด                          จ านวน       46       ครั้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2565
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    


