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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 ค่ำเช่ำเคร่ืองเสียงโครงกำรกีฬำผู้สูงอำยุ 3,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพชิัย  นันต๊ะ นำยพชิัย  นันต๊ะ

(3,000.-  บำท) (3,000.-  บำท)

2 ค่ำเช่ำเต็นทโ์ครงกำรกีฬำผู้สูงอำยุ 4,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวธำดำรัตน์  ดวงค ำ นำงสำวธำดำรัตน์  ดวงค ำ

(4,000.-  บำท) (4,000.-  บำท)

3 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 2,150.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญชัย ร้ำน ส.เจริญชัย

(2,150.-  บำท) (2,150.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 11,556.45.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(11,556.45.-  บำท) (11,556.45.-  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 108.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(108.-  บำท) (1008.-  บำท)

6 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 21,792.80.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(21,792.80.-  บำท) (21,792.80.-  บำท)

7 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 23,800.59.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(23,800.59.-  บำท) (23,800.59.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2566
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 4,306.80.- เฉพำะเจำะจง หจก.พรมีชัย 2549 หจก.พรมีชัย 2549

(4,306.80.-  บำท) (4,306.80.-  บำท)

9 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้อยโฆษณำ ร้ำนน้อยโฆษณำ

(900.-  บำท) (900.-  บำท)

10 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(3,900.-  บำท) (3,900.-  บำท)

11 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,960.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(4,960.-  บำท) (4,960.-  บำท)

12 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,200.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยไดนำโม ร้ำนแม่อำยไดนำโม

(3,200.-  บำท) (3,200.-  บำท)

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 475.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชุม พำณิชย์ ร้ำนบญุชุม พำณิชย์

(475.-  บำท) (475.-  บำท)

14 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษแีละ 22,500.- เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  ทพิพะยะ นำยณรงค์  ทพิพะยะ

ทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำล (22,500.-  บำท) (22,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์    2566
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษแีละ 25,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำล (25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

16 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พสัดุ 25,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชิชำอร สุวรรณ์ นำงสำวพชิชำอร สุวรรณ์

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

17 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  จันต๊ะปนั นำยสมนึก  จันต๊ะปนั

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

18 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสุทศั  ค ำอ้ำย นำยสุทศั  ค ำอ้ำย

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

19 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  สุริยะสุข นำยสมชำย  สุริยะสุข

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

20 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 24,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอุดม  ทองปญัญำ นำยอุดม  ทองปญัญำ

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

21 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 21,420.- เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์  สมมอย นำยจันทร์  สมมอย

(21,420.-  บำท) (21,420.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2566
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอก 24,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐพร  ก๋องใจ นำงสำวณัฐพร  ก๋องใจ

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

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

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

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

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

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

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

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

(25,500.-  บำท) (25,500.-  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 24,000.- เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวฒิุ  กองมูล นำยณัฐวฒิุ  กองมูล

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

28 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 24,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวฉันทติำ  เมืองปำ นำงสำวฉันทติำ  เมืองปำ

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2566
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

โดยสังเขป

29 จัดจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือ 81,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุจิชญำณ์  ปนิตำสำ นำงสำวรุจิชญำณ์  ปนิตำสำ

ประชำชน 66 (81,000.-  บำท) (81,000.-  บำท)

30 จัดจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือ 81,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวดำริกำ  ศรีวไิชย์ นำงสำวดำริกำ  ศรีวไิชย์

ประชำชน 66 (81,000.-  บำท) (81,000.-  บำท)

31 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 37,680.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(37,680.-  บำท) (37,680.-  บำท)

32 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น 10,980.- เฉพำะเจำะจง หจก.บญุช่วยพำณิชย์แม่อำย หจก.บญุช่วยพำณิชย์แม่อำย

(10,980.-  บำท) (10,980.-  บำท)

33 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) 145,024.64.- เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด

(145,024.64.-  บำท) (145,024.64.-  บำท)

34 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 13,110.- เฉพำะเจำะจง หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98 หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98

(13,110.-  บำท) (13,110.-  บำท)

35 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 23,600.- เฉพำะเจำะจง นำยทนั  เวชโกศล นำยทนั  เวชโกศล

(23,600.-  บำท) (23,600.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2566
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

โดยสังเขป

36 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่   ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 6,510.- เฉพำะเจำะจง บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด

(6,510.-  บำท) (6,510.-  บำท)

37 จัดท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 8,196.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(8,196.-  บำท) (8,196.-  บำท)

38 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) 831,548.72.- เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ำกัด

(831,548.72.-  บำท) (831,548.72.-  บำท)

39 จัดซ้ือของรำงวลัโครงกำรกีฬำผู้สูงอำยุ 27,300.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยกำรค้ำ ร้ำนแม่อำยกำรค้ำ

(27,300.-  บำท) (27,300.-  บำท)

40 จัดซ้ือวสัดุจรำจรกระจกโค้งมน 135,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นกล้ำ ร้ำนต้นกล้ำ

(135,000.-  บำท) (135,000.-  บำท)

41 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 14,000.- เฉพำะเจำะจง เฮือนแก้วก่อสร้ำง เฮือนแก้วก่อสร้ำง

ซอย 34/3  หมู่ที่  10  ต.แม่อำย (14,000.-  บำท) (14,000.-  บำท)

42 จัดซ้ือก๊ำซหงุต้ม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 9,036.- เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันโชคพำณิช หจก.วฒันโชคพำณิช

(9,036.-  บำท) (9,036.-  บำท)

43 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบำล 22,500.- เฉพำะเจำะจง เฮือนแก้วก่อสร้ำง เฮือนแก้วก่อสร้ำง

ซอย 9/1 หมู่ที่ 11 ต.แม่อำย (22,500.-  บำท) (22,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2566
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

โดยสังเขป

44 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 74,346.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง

(74,346.-  บำท) (74,346.-  บำท)

45 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 31,500.- เฉพำะเจำะจง เฮือนแก้วก่อสร้ำง เฮือนแก้วก่อสร้ำง

ซอย 68  หมู่ที่ 10  ต.มะลิกำ (31,500.-  บำท) (31,500.-  บำท)

46 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 30,000.- เฉพำะเจำะจง เฮือนแก้วก่อสร้ำง เฮือนแก้วก่อสร้ำง

ซอย 65  หมู่ที่ 10  ต.มะลิกำ (30,000.-  บำท) (30,000.-  บำท)

47 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกงำนประชำสัมพนัธ์ 8,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริรัตน์  อินทสุวรรณ์ นำงสำวศิริรัตน์  อินทสุวรรณ์

(8,000.-  บำท) (8,000.-  บำท)

48 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอกงำนประชำสัมพนัธ์ 64,000.- เฉพำะเจำะจง นำยเอกชัย  ศรีวชิัย นำยเอกชัย  ศรีวชิัย

(64,000.-  บำท) (64,000.-  บำท)

49 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก) 6,500.- เฉพำะเจำะจง ฝ้ำยเฟรอร์นิเจอร์ ฝ้ำยเฟรอร์นิเจอร์

(6,500.-  บำท) (6,500.-  บำท)

50 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน (โต๊ะประชำสัมพนัธ ์รูปตัว L) 7,400.- เฉพำะเจำะจง ฝ้ำยเฟรอร์นิเจอร์ ฝ้ำยเฟรอร์นิเจอร์

(7,400.-  บำท) (7,400.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก
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51 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 475.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์ ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์

(475.-  บำท) (475.-  บำท)

52 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 900.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้อยโฆษณำ ร้ำนน้อยโฆษณำ

(900.-  บำท) (900.-  บำท)

53 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 4,320.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุรักษผ้์ำม่ำน ร้ำนอนุรักษผ้์ำม่ำน

(4,320.-  บำท) (4,320.-  บำท)

54 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 6,500.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ้ำยเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนฝ้ำยเฟอร์นิเจอร์

(6,500.-  บำท) (6,500.-  บำท)

55 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 7,400.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนฝ้ำยเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนฝ้ำยเฟอร์นิเจอร์

(7,400.-  บำท) (7,400.-  บำท)

56 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 175,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุรักษผ้์ำม่ำน ร้ำนอนุรักษผ้์ำม่ำน

(175,000.-  บำท) (175,000.-  บำท)

57 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 44,020.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์ ร้ำน M&L คอมพวิเตอร์

(44,020.-  บำท) (44,020.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
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โดยสังเขป

58 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,915.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(5,915.-  บำท) (5,915.-  บำท)

59 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(7,800.-  บำท) (7,800.-  บำท)

60 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่ ประจ ำโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 6,800.- เฉพำะเจำะจง บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด บ.วำรีเทพ แม่อำย จ ำกัด

(6,800.-  บำท) (6,800.-  บำท)

61 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 11,624.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง ร้ำนนอร์ทมำเก็ตต้ิง

(11,624.-  บำท) (11,624.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์   ๒๕๖6

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       22       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       29       ครั้ง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        6        ครั้ง
    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน        4        ครั้ง
         รวมทัง้หมด                          จ านวน       61       ครั้ง
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