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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 765.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(765.-  บำท) (765.-  บำท)

2 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 680.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลถ  แปงเรือน

(680.-  บำท) (680.-  บำท)

3 ค่ำจัดจ้ำงเย็บหนังสือหรือเข้ำปก 2,270.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภกร ร้ำนศุภกร

(2,270.-  บำท) (2,270.-  บำท)

4 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 1,680.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลถ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(1,680.-  บำท) (1,680.-  บำท)

5 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,470.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(1,470.-  บำท) (1,470.-  บำท)

6 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 4,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.เจริญชัย ร้ำน  ส.เจริญชัย

(4,000.-  บำท) (4,000.-  บำท)

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 2,095.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์ ร้ำนบญุชุม  พำณิชย์

(2,095.-  บำท) (2,095.-  บำท)
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 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 3,240.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภำ  แปงเรือน

(3,240.-  บำท) (3,240.-  บำท)

9 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 130.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(130.-  บำท) (130.-  บำท)

10 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 240.- เฉพำะเจำะจง นำยเอนก  ปนิตำมำ นำยเอนก  ปนิตำมำ

(240.-  บำท) (240.-  บำท) 

11 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 3,160.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(3,160.-  บำท) (3,160.-  บำท)

12 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 800.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(800.-  บำท) (800.-  บำท)

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 4,510.- เฉพำะเจำะจง บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บ.ฒิลำ  ค้ำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

(4,510.-  บำท) (4,510.-  บำท)

14 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 48,000.- เฉพำะเจำะจง บ.บญุยะกำรพมิพ ์ จ ำกัด บ.บญุยะกำรพมิพ ์ จ ำกัด

(48,000.-  บำท) (48,000.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 24,000.- เฉพำะเจำะจง บ.บญุยะกำรพมิพ ์ จ ำกัด บ.บญุยะกำรพมิพ ์ จ ำกัด

(24,000.-  บำท) (24,000.-  บำท)

16 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 120,000.- เฉพำะเจำะจง หจก. ทเีอพ ีพรอพเพอร์ต้ี หจก. ทเีอพ ีพรอพเพอร์ต้ี

(120,000.-  บำท) (120,000.-  บำท)

17 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 9,230.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลถ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(9,230.-  บำท) (9,230.-  บำท)

18 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 12,800.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง ร้ำนอริสำเทรดด้ิง

(12,800.-  บำท) (12,800.-  บำท)

19 จัดซ้ือวสัดุทำงกำรเกษตร 6,060.- เฉพำะเจำะจง ธนบลูย์กำรเกษตร ธนบลูย์กำรเกษตร

(6,060.-  บำท) (6,060.-  บำท)

20 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 12,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนร่ ำรวยสแตนเลส ร้ำนร่ ำรวยสแตนเลส

(12,000.-  บำท) (12,000.-  บำท)

21 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษี 22,016.12 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์เดช  ทพิพะยะ นำยณรงค์เดช  ทพิพะยะ

และทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำล (22,016.12.-  บำท) (22,016.12.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษี 24,951.62.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ นำงสำวพัชรีย์  ชมฤทธิ์

และทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำล (24,951.62.-  บำท) (24,951.62.-  บำท)

23 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 53,419.36.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปยิะธดิำ  จันทนำ นำงสำวปยิะธดิำ  จันทนำ

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (53,419.36.-  บำท) (53,419.36.-  บำท)

24 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 53,419.36.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทลู นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทลู

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (53,419.36.-  บำท) (53,419.36.-  บำท)

25 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 53,419.36.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิสมัย  บัวผัด นำงสำวพิสมัย  บัวผัด

ดอยแก้ว (53,419.36.-  บำท) (53,419.36.-  บำท)

26 จัดจ้ำงเหมำด ำเนินงำนเพื่อช่วยเหลือครูผู้ดุแลเด็กโรงเรียน 41,820.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวฉัตธียำ  ก้อนแก้ว นำงสำวฉัตธียำ  ก้อนแก้ว

อนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย (41,820.-  บำท) (41,820.-  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำด ำเนินงำนเพื่อช่วยเหลือครูผู้ดุแลเด็กโรงเรียน 41,820.- เฉพำะเจำะจง นำงกัญญำภคั  ไทยสันทดั นำงกัญญำภคั  ไทยสันทดั

อนุบำลเทศบำลต ำบลแม่อำย (41,820.-  บำท) (41,820.-  บำท)

28 จัดจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดโรงเรียนอนุบำล 41,820.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (41,820.-  บำท) (41,820.-  บำท)
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แบบ  สขร.  1
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดจ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมสะอำดฌำปนสถำนและ 18,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอุดม  ทองปญัญำ นำยอุดม  ทองปญัญำ

ประกอบพธิฌีำปนกิจ  หมู่ที่  4  ต ำบลแม่อำย (18,000.-  บำท) (18,000.-  บำท)

30 จัดจ้ำงเหมำปฎบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 22,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสุทศั  ค ำอ้ำย นำยสุทศั  ค ำอ้ำย

(22,800.-  บำท) (22,800.-  บำท)

31 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 22,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  จันต๊ะปนั นำยสมนึก  จันต๊ะปนั

(22,800.-  บำท) (22,800.-  บำท)

32 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 27,600.- เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  สุริยะสุข นำยสมชำย  สุริยะสุข

(27,600.-  บำท) (27,600.-  บำท)

33 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือ 8,419.36.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิณหว์รำ  จินดำมณี นำงสำวจิณหว์รำ  จินดำมณี

ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ ำเภอ (8,419.36.-  บำท) (8,419.36.-  บำท)
แม่อำย

34 จัดจ้ำงเหมำโครงกำรศูนย์ปฏบิติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือ 26,419.36.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวรุจิชญำณ์  ปนิตำสำ นำงสำวรุจิชญำณ์  ปนิตำสำ

ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอ ำเภอ (26,419.36.-  บำท) (26,419.36.-  บำท)
แม่อำย

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  ตลุาคม  2565

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน        12       ครั้ง
    2.  ค่าใชส้อย                              จ านวน       22       ครั้ง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน         -        ครั้ง
    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน         -       ครั้ง
         รวมทัง้หมด                          จ านวน        34       ครั้ง
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