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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเทศบำล 120,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  ทเีอพ ี พรอพเพอร์ต้ี หจก.  ทเีอพ ี พรอพเพอร์ต้ี

ต ำบลแม่อำย (120,000.-  บำท) (120,000.-  บำท)

2 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 72,000.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  บญุยะกำรพมิพ ์ จ ำกัด บริษทั  บญุยะกำรพมิพ ์ จ ำกัด

(72,000.-  บำท) (72,000.-  บำท)

3 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำนเทศบำล 79,200.- เฉพำะเจำะจง นำยวชิำญ  เคร่ืองนันตำ นำยวชิำญ  เคร่ืองนันตำ

ต ำบลแม่อำย (79,200.-  บำท) (79,200.-  บำท)

4 จัดจ้ำงเหมำบริกำร  EMS. 96,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชำญพงษ ์ มณีวรรณ์ นำยชำญพงษ ์ มณีวรรณ์

(96,000.-  บำท) (96,000.-  บำท)

5 จัดจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ 7,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย (7,500.-  บำท) (7,500.-  บำท)

6 จัดจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ 7,500.- เฉพำะเจำะจง นำยศุภณัฐ  บญุแต่ง นำยศุภณัฐ  บญุแต่ง

ภำษแีละทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย (7,500.-  บำท) (7,500.-  บำท)

7 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,700.- เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  จันต๊ะปนั นำยมนตรี  จันต๊ะปนั

(23,700.-  บำท) (23,700.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม    2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,700.- เฉพำะเจำะจง นำยสุทศั  ค ำอ้ำย นำยสุทศั  ค ำอ้ำย

(23,700.-  บำท) (23,700.-  บำท)

9 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,700.- เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  จันต๊ะปนั นำยสมนึก  จันต๊ะปนั

(23,700.-  บำท) (23,700.-  บำท)

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

(27,600.-  บำท) (27,600.-  บำท)

11 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดฌำปนสถำน  หมู่ที่  4 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำยอุดม  ทองปญัญำ นำยอุดม  ทองปญัญำ

ต ำบลแม่อำย (18,300.-  บำท) (18,300.-  บำท)

12 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดทำงเทำ้ในเขตเทศบำล 19,800.- เฉพำะเจำะจง นำยจ ำรัส  หล้ำ นำยจ ำรัส  หล้ำ

ต ำบลแม่อำย (19,800.-  บำท) (19,800.-  บำท)

13 จัดจ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนภำยในกองสำธำรณสุข 19,825.- เฉพำะเจำะจง นำงกำญจนำ    โปธิ นำงกำญจนำ    โปธิ

และส่ิงแวดล้อม (19,825.-  บำท) (19,825.-  บำท)

14 จัดจ้ำงเหมำเพื่อช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปยิะธดิำ  จันทนำ นำงสำวปยิะธดิำ  จันทนำ

เทศบำลต ำบลแม่อำย (54,000.-  บำท) (54,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงเหมำเพื่อช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำล 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทลู นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทลู

เทศบำลต ำบลแม่อำย (54,000.-  บำท) (54,000.-  บำท)

16 จัดจ้ำงเหมำเพื่อช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพสิมัย  บวัผัด นำงสำวพสิมัย  บวัผัด

ดอยแก้ว (54,000.-  บำท) (54,000.-  บำท)

17 จัดจ้ำงเหมำเพื่อช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 54,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวชลธชิำ  สุกิน นำงสำวชลธชิำ  สุกิน

แม่อำยหลวง (54,000.-  บำท) (54,000.-  บำท)

18 จัดซศ้ือน้ ำแข็งโม่  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 9,100.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนตุลำคม  2564 (9,100.-  บำท) (9,100.-  บำท)

19 จัดจ้ำงท ำควำมสะอำดโรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบล 36,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว

แม่อำย (36,900.-  บำท) (36,900.-  บำท)

20 จัดซ้ือถุงยังชีพ  18  ชุด  ตำมโครงกำรช่วยเหลือ 12,553.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

ผู้ประสบสำธำรณภยั (12,553.-  บำท) (12,553.-  บำท)

21 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน  คสล.  ถนนเทศบำล 238,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบญุส่ง  กำแก้ว นำยบญุส่ง  กำแก้ว

ซอย  29  หมู่ที่  5  ต ำบลแม่อำย (238,000.-  บำท) (238,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 297,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

ซอย  35/3  หมู่ที่  6 , 7  ต ำบลแม่อำย  พร้อมร้ือถอน (297,500.-  บำท) (297,500.-  บำท)

ถนนเดิมและขนทิ้ง

23 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.  ถนนเทศบำล 103,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ

ซอย  32/3  หมู่ที่  10  ต ำบลแม่อำย (103,000.-  บำท) (103,000.-  บำท)

24 จัดซ้ือชุด  PPE.  จ ำนวน  60  ชุด 15,000.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ส.  เจริญชัย ร้ำน  ส.  เจริญชัย

(15,000.-  บำท) (15,000.-  บำท)

25 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ  คสล.  ถนนเทศบำลซอย 324,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

39/13  หมู่ที่  2  ต ำบลมะลบกิำ  เชื่อมหมู่ที่  5 (324,000.-  บำท) (324,000.-  บำท)

ต ำบลมะลิกำ

26 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.  ถนนเทศบำล 98,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

ซอย  57/8  หมู่ที่  6  ต ำบลมะลิกำ (98,500.-  บำท) (98,500.-  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.  ถนนเทศบำล 228,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  นภสัสรกำรโยธำ หจก.  นภสัสรกำรโยธำ

ซอย  68  หมู่ที่  10  ต ำบลมะลิกำ (228,000.-  บำท) (228,000.-  บำท)

28 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบ 4,166.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

สำธำรณภยั (4,166.-  บำท) (4,166.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 ค่ำจัดจ้ำงเหมำเข้ำเล่ม 1,730.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภกร ร้ำนศุภกร

(1,730.- บำท) (1,730.- บำท)

30 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติัโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 1,950.- เฉพำะเจำะจง นำยฉัตรมงคล  ทองหนุน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(1,950.-  บำท) (1,950.-  บำท)

31 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 4,316.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  ฒิลำวสัดุก่อสร้ำง  จ ำกัด นำยวลัลภ  แปงเรือน

(4,316.-  บำท) (4,316.-  บำท)

32 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 900.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(900.-  บำท) (900.-  บำท)

33 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบ 695.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

สำธำรณภยั (695.-  บำท) (695.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  ตลุาคม  2564

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน         3        ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       24       ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน         -        ครั้ง

    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน         6       ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน       33       ครั้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2564
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