
แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดจ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมสะอำดฌำปนสถำนและ 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์แก้ว  มะลิมำ นำยจันทร์แก้ว  มะลิมำ

ประกอบพิธีฌำปนกิจ  หมู่ท่ี  4  ต ำบลแม่อำย (18,300.-) (18,300.-)

2 จัดจ้ำงเหมำด ำเนินงำนบุคคลเข้ำมำช่วยปฏิบัติงำนรำชกำร 19,825.- เฉพำะเจำะจง นำงกำญจนำ  โปธิ นำงกำญจนำ  โปธิ

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

3 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,600.- เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  จันต๊ะปัน นำยมนตรี  จันต๊ะปัน

(23,600.-  บำท) (23,600.-  บำท)

4 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,600.- เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  จันต๊ะปัน นำยสมนึก  จันต๊ะปัน

(23,600.-  บำท) (23,600.-  บำท)

5 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,600.- เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  ปัญญำ นำยสมพร  ปัญญำ

(23,600.-  บำท) (23,600.-  บำท)

6 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,600.- เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศ  ค ำอ้ำย นำยสุทัศ  ค ำอ้ำย

(23,600.-  บำท) (23,600.-  บำท)

7 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือท ำกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 22,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์  ชมฤทธ์ิ นำงสำวพัชรินทร์  ชมฤทธ์ิ

ในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย (22,500.-  บำท) (22,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือท ำกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 22,500.- เฉพำะเจำะจง นำยศุภณัฐ  บุญแต่ง  นำยศุภณัฐ  บุญแต่ง

ในเขตเทศบำลต ำบลแม่อำย (22,500.-  บำท) (22,500.-  บำท)

9 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพิสมัย  บัวผัด นำงสำวพิสมัย  บัวผัด

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

10 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทูล นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทูล

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

11 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปิยะธิดำ  จันทนำ นำงสำวปิยะธิดำ  จันทนำ

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

12 จัดจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดโรงเรียนอนุบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (18,300.-  บำท) (18,300.-  บำท)

13 จัดจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนเทศบำล 120,000.- เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พีเอที  พรอพเพอร์ต้ี ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พีเอที  พรอพเพอร์ต้ี

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

14 จ้ำงเหมำปฏิบัติงำน  EMS. 96,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชำญพงษ์  มณีวรรณ์ นำยชำญพงษ์  มณีวรรณ์

(96,000.-  บำท) (96,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมจัด  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบล 79,200.- เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ  เคร่ืองนันตำ นำยวิชำญ  เคร่ืองนันตำ

แม่อำย (79,000.-  บำท) (79,000.-  บำท)

16 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวชลธิชำ  สุกิน นำงสำวชลธิชำ  สุกิน

แม่อำยหลวง (27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

17 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำยผดุงเดช  ใจบุญ นำยผดุงเดช  ใจบุญ

(18,300.-  บำท) (18,300.-  บำท)

18 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  ชิดไทย นำงสำววำสนำ  ชิดไทย

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

19 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ

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

20 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงเสำร์วนิต  อุดทังกันทำ นำงเสำร์วนิต  อุดทังกันทำ

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

21 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดชนก  แข่งขัน นำงสำวชิดชนก  แข่งขัน

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์ นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์

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

23 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวฉัตธียำ  ก้อนแก้ว นำงสำวฉัตธียำ  ก้อนแก้ว

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

24 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงกัญญำภัค  ไทยสันทัด นำงกัญญำภัค  ไทยสันทัด

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

25 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงเขมิกำ  ไทยสันทัด นำงเขมิกำ  ไทยสันทัด

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

26 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 18,300.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนพร  เมืองเย็น นำงสำวธนพร  เมืองเย็น

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

27 จัดซ้ือน้ ำแข็งส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 14,350.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนตุลำคม  2563 (14,350.-  บำท) (14,350.-  บำท)

28 จัดจ้ำงตรวจสอบคุณภำพน้ ำ 15,600.- เฉพำะเจำะจง ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี  1  ชม. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ท่ี  1  ชม.

(15,600.-  บำท) (15,600.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 15,920.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(15,920.-  บำท) (15,920.-  บำท)

30 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 37,750.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(37,750.-  บำท) (37,750.-  บำท)

31 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์  ทะเบียน  กษ - 4861 ชม. 10,920.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(10,920.-  บำท) (10,920.-  บำท)

32 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ทะเบียน  83 - 1422 1,840.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

เชียงใหม่ (1,840.-  บำท) (1,840.-  บำท)

33 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถตักหน้ำขุดหลัง  ทะเบียน  ตค - 725 5,480.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

เชียงใหม่ (5,480.-  บำท) (5,480.-  บำท)

34 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ทะเบียน  83 - 1422 770.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

เชียงใหม่ (770.-  บำท) (770.-  บำท)

35 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 4,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(4,000.-  บำท) (4,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดงำนประเพณีย่ีเป็ง 18,740.- เฉพำะเจำะจง นำยพีระศักด์ิ  เพชรคงเทพ นำยพีระศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(18,740.-  บำท) (18,740.-  บำท)

37 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดงำนประเพณีย่ีเป็ง 20,700.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(20,700.-  บำท) (20,700.-  บำท)

38 จัดจ้ำงเข้ำเล่มเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 1,240.- เฉพำะเจำะจง นำยศุภกร  แก้วอนันตกุล นำยศุภกร  แก้วอนันตกุล

งบประมำณ  2564 (1,240.-  บำท) (1,240.-  บำท)

39 จัดจ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้โทนสีทองขำว 500.- เฉพำะเจำะจง นำยพีระศักด์ิ  เพชรคงเทพ นำยพีระศักด์ิ  เพชรคงเทพ

(500.-  บำท) (500.-  บำท)

40 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์  กล - 3739  เชียงใหม่ 780.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(780.-  บำท) (780.-  บำท)

41 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์  งบ - 1502  เชียงใหม่ 3,129.61 เฉพำะเจำะจง บริษัท  นอร์ทเวฟ  จ ำกัด บริษัท  นอร์ทเวฟ  จ ำกัด

(3,129.61  บำท) (3,129.61  บำท)

42 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์  กษ - 4861  เชียงใหม่ 10,920.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(10,920.-  บำท) (10,920.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

43 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,100.- เฉพำะเจำะจง นำยอุทัย  หงษ์ทอง นำยอุทัย  หงษ์ทอง

(2,100.-  บำท) (2,100.-  บำท)

44 ซ่อมแซมสำยส่งสัญญำณเสียงตำมสำย 6,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสวัสด์ิ  ดวงแก้ว นำยสวัสด์ิ  ดวงแก้ว

(6,800.-  บำท) (6,800.-  บำท)

45 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 331.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(331.-  บำท) (331.-  บำท)

46 ป้ำยไวนิล  ประชำสัมพันธ์ 1,100.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(1,100.-  บำท) (1,100.-  บำท)

47 จัดซ้ือน้ ำแข็งส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 13,300.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน  2563 (13,300.-  บำท) (13,300.-  บำท)

48 จัดซ้ือธง 11,500.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(11,500.-  บำท) (11,500.-  บำท)

49 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง  (ก๊ำซหุงต้ม) 7.266.- เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วัฒนโชคพำณิชย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วัฒนโชคพำณิชย์

(7,266.-  บำท) (7,266.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



แบบ  สขร.  1
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

50 จัดจ้ำงก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำล 57,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปันเมำ นำยอินทรัตน์  ปันเมำ

ซอย  58  (ท้ัง  2  ฝ่ัง)  หมู่ท่ี  8  ต ำบลมะลิกำ (57,000.-  บำท) (57,000.-  บำท)

51 จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  57/8B 114,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

หมู่ท่ี  6  ต ำบลมะลิกำ (114,000.-  บำท) (114,000.-  บำท)

52 จัดจ้ำงก่อสร้ำงขยำยผิวจรำจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย 129,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปันเมำ นำยอินทรัตน์  ปันเมำ

29  หมู่ท่ี  5  ต ำบลแม่อำย (129,000.-  บำท) (129,000.-  บำท)

53 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 30,246.83 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 31  ตุลำคม    2563) (30,246.83   บำท) (30,246.83   บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  ตุลาคม  2563

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน         8        คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน       42       คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน         -        คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน         3       คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน       53       คร้ัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     


