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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 41,292.55 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(41,292.55  บำท) (41,292.55  บำท)

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,490.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ประจ ำเดือนตุลำคม  2564 (2,490.-  บำท) (2,490.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 3,514.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ประจ ำเดือนธนัวำคม   2564 (3,514.-  บำท) (3,514.-  บำท)

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 688.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(688.-  บำท) (688.-  บำท)

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

(4,844.-  บำท) (4,844.-  บำท)

6 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,410.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,410.-  บำท) (3,410.-  บำท)

7 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 950.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(950.-  บำท) (950.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 450.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(450.-  บำท) (450.-  บำท)

9 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 700.- เฉพำะเจำะจง นำยทนั  เวชโกศล นำยทนั  เวชโกศล

(700.-  บำท) (700.-  บำท)

10 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,795.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(4,795.-  บำท) (4,795.-  บำท)

11 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,200.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(3,200.-  บำท) (3,200.-  บำท)

12 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 795.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(795.-  บำท) (795.-  บำท)

13 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงเรียนอนุบำลฯ  และศูนย์พฒันำในสังกัด 595.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

เทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนตุลำคม  2565 (595.-  บำท) (595.-  บำท)

14 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงเรียนอนุบำลฯ  และศูนย์พฒันำในสังกัด 770.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

เทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน   2565 (770.-  บำท) (770.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม   2565
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 556.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ประจ ำเดือนตุลำคม   2565 (556.-  บำท) (556.-  บำท)

16 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 810.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน   2565 (810.-  บำท) (810.-  บำท)

17 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 4,760.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(4,760.-  บำท) (4,760.-  บำท)

18 จัดจ้ำงเหมำติดต้ังสำยแลน 16,050.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน  พี.พ ี ก๊อปปี้เทค็ ร้ำน  พี.พ ี ก๊อปปี้เทค็

(16,050.-  บำท) (16,050.-  บำท)

19 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 24,780.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(24,780.-  บำท) (24,780.-  บำท)

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

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

21 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,100.- เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  จันต๊ะปนั นำยสมนึก  จันต๊ะปนั

(23,100.-  บำท) (23,100.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 7,800.- เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  จันต๊ะปนั นำยมนตรี  จันต๊ะปนั

(7,800.-  บำท) (7,800.-  บำท)

23 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,100.- เฉพำะเจำะจง นำยสุทศั   ค ำอ้ำย นำยสุทศั   ค ำอ้ำย

(23,100.-  บำท) (23,100.-  บำท)

24 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 7,800.- เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรมงคล  ทองหนุน นำยฉัตรมงคล  ทองหนุน

(7,800.-  บำท) (7,800.-  บำท)

25 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 7,800.- เฉพำะเจำะจง นำยเสกสรร  ทองนำค นำยเสกสรร  ทองนำค

(7,800.-  บำท) (7,800.-  บำท)

26 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนภำยในกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม 20,150.- เฉพำะเจำะจง นำงกำญจนำ  โปธิ นำงกำญจนำ  โปธิ

(20,150-  บำท) (20,150-  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดฌำปนสถำน  หมู่ที่  4  ต ำบลแม่อำย 18,600.- เฉพำะเจำะจง นำยอุดม  ทองปญัญำ นำยอุดม  ทองปญัญำ

(18,600.-  บำท) (18,600.-  บำท)

28 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดทำงเทำ้ในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย 19,200.- เฉพำะเจำะจง นำยจ ำรัส  หล้ำ นำยจ ำรัส  หล้ำ

(19,200.-  บำท) (19,200.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 6,880.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(6,880.-  บำท) (6,880.-  บำท)

30 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 7,525.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

(7,525.-  บำท) (7,525.-  บำท)

31 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 12,384.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(12,384.-  บำท) (12,384.-  บำท)

32 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 39/3E 15,300.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6  ต ำบลแม่อำย (15,000.-  บำท) (15,000.-  บำท)

33 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 29/3 32,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  7  ต ำบลแม่อำย (32,000.-  บำท) (32,000.-  บำท)

34 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  34/5 15,300.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  10  ต ำบลแม่อำย (15,300.-  บำท) (15,300.-  บำท)

35 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  21/3 22,500.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  3  ต ำบลแม่อำย (22,500.-  บำท) (22,500.-  บำท)
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 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  53/5A 28,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  5  ต ำบลมะลิกำ (28,000.-  บำท) (28,000.-  บำท)

37 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 6,192.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(6,192.-  บำท) (6,192.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน   มกราคม   ๒๕๖๕

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       12       ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       20       ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        -        ครั้ง

    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน        5        ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน       37       ครั้ง
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