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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษแีละ 22,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

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

2 จัดจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษแีละ 17,400.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวมัทนำ  เมืองแก้ว นำงสำวมัทนำ  เมืองแก้ว

ทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำล (17,400.-  บำท) (17,400.-  บำท)

3 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎกิูล 69,480.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง

(69,480.-  บำท) (69,480.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่   ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 10,675.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนธนัวำคม  2565 (10,675.-  บำท) (10,675.-  บำท)

5 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,900.- เฉพำะเจำะจง หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98 หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98

(7,900.- บำท) (7,900.- บำท)

6 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.  ถนนเทศบำลซอย  44/2 146,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ

หมู่ที่  4  ต ำบลแม่อำย (146,000.-  บำท) (146,000.-  บำท)

7 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล  ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 81,522.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง

2564 (81,522.-  บำท) (81,522.-  บำท)

                      เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2564



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 19,995.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ส.  เจริญชัย ร้ำน  ส.  เจริญชัย

(19,995.-  บำท) (19,995.-  บำท)

9 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 21,000.- เฉพำะเจำะจง นำงกิมไซ  เวชพร นำงกิมไซ  เวชพร

(เคร่ืองวดัอุณหภมูิ) (21,000.-  บำท) (21,000.-  บำท)

10 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย 29/1 394,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  7  ต ำบลแม่อำย (394,000.-  บำท) (394,000.-  บำท)

11 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 12,070.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(12,070.-  บำท) (12,070.-  บำท)

12 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  34 69,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

(ทั้ง  2  ผ่ัง)  หมู่ที่  10  ต ำบลแม่อำย (69,500.-  บำท) (69,500.-  บำท)

13 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,083.40 เฉพำะเจำะจง บริษัทโอนเนอร์  ฟูดส์  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด บริษัทโอนเนอร์  ฟูดส์  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด

(7,083.40  บำท) (7,083.40  บำท)

14 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 23,438.35 เฉพำะเจำะจง บริษัทโอนเนอร์  ฟูดส์  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด บริษัทโอนเนอร์  ฟูดส์  แมชชีนเนอร่ี  จ ำกัด

(23,438.35  บำท) (23,438.35  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม    2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  9 50,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  11  ต ำบลแม่อำย (50,500.-  บำท) (50,500.-  บำท)

16 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 6,000.- เฉพำะเจำะจง นำยเสกสรร  ทองนำค นำยเสกสรร  ทองนำค

(6,000.-  บำท) (6,000.-  บำท)

17 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 6,000.- เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรมงคล  ทองหนุน นำยฉัตรมงคล  ทองหนุน

(6,000.-  บำท) (6,000.-  บำท)

18 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 6,060.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(6,060.-  บำท) (6,060.-  บำท)

19 จัดซ้ือวดุัก่อสร้ำง 89,720.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด  บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด  

(89,720.-  บำท) (89,720.-  บำท)

20 จัดซ้ือวดุัก่อสร้ำง 11,100.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด  บริษทั  ฒิลำค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด  

(11,100.-  บำท) (11,100.-  บำท)

21 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.  ถนนเทศบำลซอย  57/8 205,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  เรืยงชัยคอนกรีต หจก.  เรืยงชัยคอนกรีต

หมู่ที่  6  ต ำบลมะลิกำ (205.000.-  บำท) (205.000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำน  EMS. 96,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชำญพงษ ์ มณีวรรณ์ นำยชำญพงษ ์ มณีวรรณ์

(96,000.-  บำท) (96,000.-  บำท)

23 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 1,376.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(1,376.-  บำท) (1,376.-  บำท)

24 จัดซ้ือก๊ำซหงุต้ม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 4,844.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วฒันโชคพำณิช หจก.  วฒันโชคพำณิช

(4,844.-  บำท) (4,844.-  บำท)

25 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 3,150.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(3,150.-  บำท) (3,150.-  บำท)

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 2,064.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(2,064.-  บำท) (2,064.-  บำท)

27 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 53,246.22 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(53,246.22   บำท) (53,246.22   บำท)

28 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ ์ ตำมโครงกำรพฒันำศักยภำพ 2,400.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

กำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั (2,400.-  บำท) (2,400.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  ธันวาคม    2564

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน        8       ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       14       ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        5       ครั้ง

    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน        1        ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน       28       ครั้ง
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