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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 ค่ำเช่ำวดัดอยแก้ว 15,000.- เฉพำะเจำะจง วดัดอยแก้ว วดัดอยแก้ว

(15,000.-  บำท) (15,000.-  บำท)

2 จัดซ้ือถุงยังชีพ 19,940.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

(19,940.-  บำท) (19,940.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 9,450.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  2565 (9,450.-  บำท) (9,450.-  บำท)

4 จัดซ้ือก๊ำซหงุต้ม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 7,266.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วฒันโชคพำณิช หจก.  วฒันโชคพำณิช

(7,266.-  บำท) (7,266.-  บำท)

5 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 22,320.- เฉพำะเจำะจง นำงกิมไซ  เวชพร นำงกิมไซ  เวชพร

(22,320.-  บำท) (22,320.-  บำท)

6 จัดซ้ือถุงยังชีพ  จ ำนวน  13  ชุด 8,944.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(8,944.-  บำท) (8,944.-  บำท)

7 จัดจ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.  แบบฝำเหล็กโรงฆ่ำสัตว์ 188,500.- เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ

เทศบำลต ำบลแม่อำย (188,500.-  บำท) (188,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงกระเบื้องบนัไดขึ้น - ลง  เมรุฌำปสถำน 46,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  นภสัสรกำรโยธำ หจก.  นภสัสรกำรโยธำ

บำ้นใหม่ปแูช่ (46,000.-  บำท) (46,000.-  บำท)

9 จัดซ้ือครัณฑ์คอมพวิเตอร์ 41,980.- เฉพำะเจำะจง นำยทนิกร  ต้นแดง นำยทนิกร  ต้นแดง

(41,980.-  บำท) (41,980.-  บำท)

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรประเพณียี่เปง็ 10,800.- เฉพำะเจำะจง นำยพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ นำยพรีะศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(10,800.-  บำท) (10,800.-  บำท)

11 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร 5,630.- เฉพำะเจำะจง สวนตะกอน สวนตะกอน

(5,630.-  บำท) (5,630.-  บำท)

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวทิยุ 49,996.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(49,996.-  บำท) (49,996.-  บำท)

13 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 9,820.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(9,820.-  บำท) (9,820.-  บำท)

14 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 85,725.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(85,725.-  บำท) (85,725.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน    2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 9,118.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(9,118.-  บำท) (9,118.-  บำท)

16 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 4,740.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ส.  เจริญชัย ร้ำน  ส.  เจริญชัย

(4,740.-  บำท) (4,740.-  บำท)

17 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,395.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,395.-  บำท) (2,395.-  บำท)

18 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,450.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(4,450.-  บำท) (4,450.-  บำท)

19 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,925.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,925.-  บำท) (2,925.-  บำท)

20 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 180.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(180.-  บำท) (180.-  บำท)

21 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 41,325.20 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(41,325.20  บำท) (41,325.20  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน   2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,135.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(4,135.-  บำท) (4,135.-  บำท)

23 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 810.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(810.-  บำท) (810.-  บำท)

24 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 450.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(450.-  บำท) (450.-  บำท)

25 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 3500.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(3,500.-  บำท) (3,500.-  บำท)

26 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,300.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุขสวสัด์ิประดับยนต์ ร้ำนสุขสวสัด์ิประดับยนต์

(1,300.-  บำท) (1,300.-  บำท)

27 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,085- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(1,085.-  บำท) (1,085.-  บำท)

28 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 216.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(216.-  บำท) (216.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน   2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,490.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,490.-  บำท) (3,490.-  บำท)

30 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร 2,300.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(2,300.-  บำท) (2,300.-  บำท)

31 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภยั 688.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

สำธำรณภยั (688.-  บำท) (688.-  บำท)

32 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 450.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(450.-  บำท) (450.-  บำท)

33 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 950- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(950.-  บำท) (950.-  บำท)

34 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่อำยแอร์  51 ร้ำนแม่อำยแอร์  51

(3,800.-  บำท) (3,800.-  บำท)

35 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,780.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(1,780.-  บำท) (1,780.-  บำท)

 

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 2,400.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(2,400.-  บำท) (2,400.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน    2564 ฃ

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน        16       ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน        16       ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน         2      ครั้ง

    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน         2       ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน        36     ครั้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน   2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    


