
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

1 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบียน  กว - 7326  เชียงใหม่ 19,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(19,800.-  บำท) (19,800.-  บำท)

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 81,750.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(81,750.-  บำท) (81,750.-  บำท)

3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6,700.- เฉพำะเจำะจง นำยวัชรินทร์  ศรีชุมพร นำยวัชรินทร์  ศรีชุมพร

(6,700.-  บำท) (6,700.-  บำท)

4 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 46,240.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(46,240.-  บำท) (46,240.-  บำท)

5 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 6,080.- เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(6,080.-  บำท) (6,080.-  บำท)

6 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  (ก๊ำซหุงต้ม)  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ 7,266.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วัฒนโชคพำณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพำณิชย์

เทศบำลต ำบลแม่อำย (7,266.-  บำท) (7,266.-  บำท)

7 จัดซ้ือน้ ำแข็ง  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 12,775.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนมกรำคม  2564 (12,775.-  บำท) (12,775.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

8 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์  กษ - 4861  เชียงใหม่ 2,085.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,085.-  บำท) (2,085.-  บำท)

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,530.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(1,530.-  บำท) (1,530.-  บำท)

10 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 1,360.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(1,360.-  บำท) (1,360.-  บำท)

11 จัดจ้ำงท ำพำนพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง 1,200.- เฉพำะเจำะจง นำยปิยะ  ต๊ะวิชัย นำยปิยะ  ต๊ะวิชัย

(1,200.-  บำท) (1,200.-  บำท)

12 จัดจ้ำงท ำป้ำยอักษร 2,090.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(2,090.-  บำท) (2,090.-  บำท)

13 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,937.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  2563 (2,937.-  บำท) (2,937.-  บำท)

14 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 508.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน   2563 (508.-  บำท) (508.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

15 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงเรียนอนบำลฯ  และศูนย์พัฒนำ 3,142.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน (3,142.-  บำท) (3,142.-  บำท)

2563

16 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หมำยเลขทะเบียน 3,970.- เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

482 - 62 - 0034  และ  482 - 62 - 0036 (3,970.-  บำท) (3,970.-  บำท)

17 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หมำยเลขทะเบียน 2,950.- เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

416 - 56 - 0042 (2,950.-  บำท) (2,950.-  บำท)

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

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

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

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

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

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

21 จัดจ้ำงเหมำด ำเนินงำนบุคคลเข้ำมำช่วยปฏิบัติงำนรำชกำร 20,150.- เฉพำะเจำะจง นำงกำญจนำ  โปธิ นำงกำญจนำ  โปธิ

ภำยในกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม (20,150.-  บำท) (20,150.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม     2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

22 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,000.- เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  จันต๊ะปัน นำยมนตรี  จันต๊ะปัน

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

23 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  จันต๊ะปัน นำยสมนึก  จันต๊ะปัน

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

24 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  ปัญญำ นำยสมพร  ปัญญำ

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

25 จัดจ้ำงเหมำปฏิบัติงำนโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 23,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศ  ค ำอ้ำย นำยสุทัศ  ค ำอ้ำย

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

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

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

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

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

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม    2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

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

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

30 จัดจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดโรงเรียนอนุบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

31 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดอยแก้ว 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำยผดุงเดช  ใจบุญ นำยผดุงเดช  ใจบุญ

(19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

32 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  ชิดไทย นำงสำววำสนำ  ชิดไทย

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

33 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

34 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงเสำร์วนิต  อุดทังกันทำ นำงเสำร์วนิต  อุดทังกันทำ

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

35 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดชนก  แข่งขัน นำงสำวชิดชนก  แข่งขัน

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

36 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์ นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

37 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวฉัตธียำ  ก้อนแก้ว นำงสำวฉัตธียำ  ก้อนแก้ว

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

38 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงกัญญำภัค  ไทยสันทัด นำงกัญญำภัค  ไทยสันทัด

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

39 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงเขมิกำ  ไทยสันทัด นำงเขมิกำ  ไทยสันทัด

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

40 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 19,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนพร  เมืองเย็น นำงสำวธนพร  เมืองเย็น

ต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (19,500.-  บำท) (19,500.-  บำท)

41 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 37,501.79 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(ประจ ำวันท่ี    1 - 31   ธันวำคม    2563) (37,501.79  บำท) (37,501.79  บำท)

42 จัดจ้ำงก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  35/3 298,300.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

หมู่ท่ี  6  ต ำบลแม่อำย (298,300.-  บำท) (298,300.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

43 จัดจ้ำงก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ  ค.ส.ล.  เทศบำลซอย  29  หมู่ท่ี  5 438,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงฯ

ต ำบลแม่อำย (438,000.-  บำท) (438,000.-  บำท)

44 จัดจ้ำงก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  53/4 388,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปันเมำ นำยอินทรัตน์  ปันเมำ

หมู่ท่ี  5  ต ำบลมะลิกำ (388,000.-  บำท) (388,000.-  บำท)

45 จัดจ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  6 199,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  นภัสสรกำรโยธำ หจก.  นภัสสรกำรโยธำ

หมู่ท่ี  1  ต ำบลแม่อำย (199,000.-  บำท) (199,000.-  บำท)

46 จัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  56/7A 238,000.- เฉพำะเจำะจง นำยถนอม  ปัญญำวงค์ นำยถนอม  ปัญญำวงค์

หมู่ท่ี  8  ต ำบลแม่อำย (238,000.-  บำท) (238,000.-  บำท)

47 จัดจ้ำงก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำ  ค.ส.ล.  หมู่ท่ี  2  เช่ือม  หมู่ท่ี  9 1,329,000.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษัท  ฒิลำค้ำวัสดุก่อสร้ำง  จ ำกัด

ต ำบลมะลิกำ (1,329,000.-  บำท) (1,329,000.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน  ธันวาคม    2563

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน       11       คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน       30       คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        -       คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน        6        คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน       47       คร้ัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2563
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     
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