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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 5,000.- เฉพำะเจำะจง น้อยโฆษณำ น้อยโฆษณำ

(5,000.-  บำท) (5,000.-  บำท)

2 โครงกำรต้ังธรรมหลวงเทศน์มหำชำติ 3,400.- เฉพำะเจำะจง นำยประสงค์  กองแก้ว นำยประสงค์  กองแก้ว

(3,400.-  บำท) (3,400.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 8,289.12.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(8,289.12.-  บำท) (8,289.12.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 175.50.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(175.50.-  บำท) (175.50.-  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 13,146.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(13,146.-  บำท) (13,146.-  บำท)

6 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 141.60.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(141.60.-  บำท) (141.60.-  บำท)

7 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 35,278.40.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(35,278.40.-  บำท) (35,278.40.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 450.- เฉพำะเจำะจง น้อยโฆษณำ น้อยโฆษณำ

(450.-  บำท) (450.-  บำท)

9 เช่ำเคร่ืองขยำยเสียง 3,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพชิัย  นันต๊ะ นำยพชิัย  นันต๊ะ

(3,000.-  บำท) (3,000.-  บำท)

10 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,200.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,200.-  บำท) (2,200.-  บำท)

11 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,150.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(4,150.-  บำท) (4,150.-  บำท)

12 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,470.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(1,470.-  บำท) (1,470.-  บำท)

13 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,730.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,730.-  บำท) (3,730.-  บำท)

14 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 3,090.- เฉพำะเจำะจง น้อยโฆษณำ น้อยโฆษณำ

(3,090.-  บำท) (3,090.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 400.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยรุ่งเรือง ร้ำนแม่อำยรุ่งเรือง

(400.-  บำท) (400.-  บำท)

16 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(1,800.-  บำท) (1,800.-  บำท)

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 2,390.- เฉพำะเจำะจง หจก.บญุช่วยพำณิชย์แม่อำย หจก.บญุช่วยพำณิชย์แม่อำย

(2,390.-  บำท) (2,390.-  บำท)

18 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 3,000.- เฉพำะเจำะจง น้อยโฆษณำ น้อยโฆษณำ

(3,000.-  บำท) (3,000.-  บำท)

19 จัดจ้ำงเหมำซักผ้ำ 1,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบญุผำย  ค ำทรำย นำยบญุผำย  ค ำทรำย

(1,000.-  บำท) (1,000.-  บำท)

20 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 3,640.- เฉพำะเจำะจง น้อยโฆษณำ น้อยโฆษณำ

(3,640.-  บำท) (3,640.-  บำท)

21 ค่ำจัดจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก 110,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัชฎำพร  วงค์ต๊ิบ นำงสำวรัชฎำพร  วงค์ต๊ิบ

(110,000.-  บำท) (110,000.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒิุ  กองมูล นำยณัฐวฒิุ  กองมูล

(8,000.-  บำท) (8,000.-  บำท)

23 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวฉันทติำ  เมืองปำ นำงสำวฉันทติำ  เมืองปำ

(8,000.-  บำท) (8,000.-  บำท)

24 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 40,100.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชุม พำณิชย์ ร้ำนบญุชุม พำณิชย์

(40,100.-  บำท) (40,100.-  บำท)

25 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 13,960.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(13,960.-  บำท) (13,960.-  บำท)

26 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำงโครงกำรโรงจอดรถ 479,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.แม่สำววสัดุก่อสร้ำงจ ำกัด หจก.แม่สำววสัดุก่อสร้ำงจ ำกัด

(479,000.-) (479,000.-)

27 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) 178,923.36.- เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด

(178,923.36.-  บำท) (178,923.36.-  บำท)

28 เช่ำเคร่ืองเสียงโครงกำรต้ังธรรมหลวงเทศน์มหำชำติ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพชิัย  นันต๊ะ นำยพชิัย  นันต๊ะ

(10,000.-  บำท) (10,000.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดแต่งสถำนที่โครงกำรต้ังธรรมหลวงเทศน์มหำชำติ 10,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณี  ใจกวำ้ง นำงสุวรรณี  ใจกวำ้ง

(10,000.-  บำท) (10,000.-  บำท)

30 จัดจ้ำงบ ำรุงซ่อมแซมวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,274.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์ ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์

(9,274.-  บำท) (9,274.-  บำท)

31 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 31,700.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์ ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์

(31,700.-  บำท) (31,700.-  บำท)

32 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 497,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.แม่สำววสัดุก่อสร้ำง หจก.แม่สำววสัดุก่อสร้ำง

(กู้ชีพกู้ภยั) (497,500.-  บำท) (497,500.-  บำท)

33 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำนโครงกำรส่งเสริมและพฒันำ 10,575.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

ศักยภำพผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลแม่อำย (10,575.-  บำท) (10,575.-  บำท)

34 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 26,646.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ ค้ำวสัดุก่อสร้ำง จ ำกัด บ.ฒิลำ ค้ำวสัดุก่อสร้ำง จ ำกัด

(26,646.-  บำท) (26,646.-  บำท)

35 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 35,290.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง

(35,290.-  บำท) (35,290.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 18,090.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(18,090.-  บำท) (18,090.-  บำท)

37 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 9,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทนั  เวชโกศล นำยทนั  เวชโกศล

(9,000.-  บำท) (9,000.-  บำท)

38 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 36,698.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(36,698.-  บำท) (36,698.-  บำท)

39 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 5,130.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(5,130.-  บำท) (5,130.-  บำท)

40 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 39,330.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(39,330.-  บำท) (39,330.-  บำท)

41 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธโ์ครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวยั 5,467.20.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้อยโฆษณำ ร้ำนน้อยโฆษณำ

(5,467.20.-  บำท) (5,467.20.-  บำท)

42 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำงโครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรส ำนักงำน 487,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.แม่สำววสัดุก่อสร้ำง หจก.แม่สำววสัดุก่อสร้ำง

เทศบำลต ำบลแม่อำย  จ ำนวน 3 หอ้ง (487,000.-  บำท) (487,000.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

43 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 8,980.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชุม พำณิชย์ ร้ำนบญุชุม พำณิชย์

(8,980.-  บำท) (8,980.-  บำท)

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

(6,024.-  บำท) (6,024.-  บำท)

45 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูล 62,076.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลเวยีงฝำง เทศบำลเวยีงฝำง

(62,076.-  บำท) (62,076.-  บำท)

46 วสัดุส ำนักงำน 10,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(10,000.-  บำท) (10,000.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน   มกราคม   ๒๕๖6

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       23       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       22       ครั้ง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        1        ครั้ง
    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน        -        ครั้ง
         รวมทัง้หมด                          จ านวน       46       ครั้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2566
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    


