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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ ำแข็ง  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 14,700.- เฉพำะเจำะจง บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษัท  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนเมษำยน  2564 (14,700.-  บำท) (14,700.-  บำท)

2 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ทะเบียน  82 - 8161  ชม. 4,400.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(4,400.-  บำท) (4,400.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,407.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์   2564 (2,407.-  บำท) (2,407.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลแม่อำย 521.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์  2564 (521.-  บำท) (521.-  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงเรียนอนบำลฯ  และศูนย์พัฒนำ 2,563.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวิกำ  ชัยชนะ นำงเทวิกำ  ชัยชนะ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ (2,563.-  บำท) (2,563.-  บำท)

2564

6 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ทะเบียน  83 - 1422  ชม. 10,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98 หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98

(10,000.-  บำท) (10,000.-  บำท)

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,688.- เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(3,688.-  บำท) (3,688.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย 7,110.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(7,110.-  บำท) (7,110.-  บำท)

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 30,946.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

(30,946.-  บำท) (30,946.-  บำท)

10 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 29,670.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฎธนำดี  ศรีจันทร์ นำงสำวณัฎธนำดี  ศรีจันทร์

(29,670.-  บำท) (29,670.-  บำท)

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 37,708.- เฉพำะเจำะจง นำยกอบชัย  ค ำสุข นำยกอบชัย  ค ำสุข

(37,708.-  บำท) (37,708.-  บำท)

12 จัดซ้ือยำงรถยนต์  ทะเบียน  กษ - 4861  เชียงใหม่ 11,400.- เฉพำะเจำะจง นำยทัน  เวชโกศล นำยทัน  เวชโกศล

(11,400.-  บำท) (11,400.-  บำท)

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,770.- เฉพำะเจำะจง นำยทินกร  ต้นแดง นำยทินกร  ต้นแดง

(31,770.-  บำท) (31,770.-  บำท)

14 จัดจ้ำงท ำอำหำรกลำงวัน 8,680.- เฉพำะเจำะจง นำงแจ่มจันทร์  อำคะโรจน์ นำงแจ่มจันทร์  อำคะโรจน์

(8,680.-  บำท) (8,680.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงท ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม 13,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริรัตน์  นำมวงษ์ นำงสำวศิริรัตน์  นำมวงษ์

(13,500.-  บำท) (13,500.-  บำท)

16 จัดซ้ือบัตรเลือกต้ัง 23,500.- เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำสมัครดินแดง กรมกำรปกครองโรงพิมพ์อำสำสมัครดินแดง กรมกำรปกครอง

(23,500.-  บำท) (23,500.-  บำท)

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,266.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(11,266.-  บำท) (11,266.-  บำท)

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

(96,000.-  บำท) (96,000.-  บำท)

19 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  (วัคซีนป้องกันโรคพิษ 50,310.- เฉพำะเจำะจง นำงบุษบำ  วงษำรัตน์ นำงบุษบำ  วงษำรัตน์

สุนัขบ้ำ) (50,310.-  บำท) (50,310.-  บำท)

20 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  (ก๊ำซหุงต้ม)  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ 9,688.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วัฒนโชคพำณิชย์ หจก.  วัฒนโชคพำณิชย์

เทศบำลต ำบลแม่อำย (9,688.-  บำท) (9,688.-  บำท)

21 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ  ทะเบียน  ท - 3479  เชียงใหม่ 5,180.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(5,180.-  บำท) (5,180.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดส่ิงปฏิกูล 2,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทวีศักด์ิ  มณีวรรณ์ นำยทวีศักด์ิ  มณีวรรณ์

(2,000.-  บำท) (2,000.-  บำท)

23 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,500.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวัช  สุขเจริญ นำยอนวัช  สุขเจริญ

(2,500.-  บำท) (2,500.-  บำท)

24 จัดซ้ือคู่มือกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกต้ัง 2,100.- เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำสมัครดินแดง กรมกำรปกครองโรงพิมพ์อำสำสมัครดินแดง กรมกำรปกครอง

(2,100.-  บำท) (2,100.-  บำท)

25 จัดจ้ำงป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 900.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(900.-  บำท) (900.-  บำท)

26 จัดจ้ำงป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 1,746.- เฉพำะเจำะจง นำยวัลลภ  แปงเรือน นำยวัลลภ  แปงเรือน

(1,746.-  บำท) (1,746.-  บำท)

27 จัดจ้ำงขนหีบบัตรเลือกต้ังและวัสดุอุปกรณ์ 10,000.- เฉพำะเจำะจง ผู้ใหญ่บ้ำน  19  หมุ่บ้ำน ผู้ใหญ่บ้ำน  19  หมุ่บ้ำน

(หน่วยละ  500.-  บำท) (10,000.-  บำท) (10,000.-  บำท)

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

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

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

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

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

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

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

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

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

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

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

34 จัดจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดโรงเรียนอนุบำล 35,400.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว นำงสำวนิภำ  ก้อนแก้ว

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บ้ำนเด่น) (35,400.-  บำท) (35,400.-  บำท)

35 จัดจ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมสะอำดฌำปนสถำนและ 16,800.- เฉพำะเจำะจง นำยจันทร์แก้ว  มะลิมำ นำยจันทร์แก้ว  มะลิมำ

ประกอบพิธีฌำปนกิจ  หมู่ท่ี  4  ต ำบลแม่อำย (16,800.-  บำท) (16,800.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 จัดจ้ำงเหมำด ำเนินงำนบุคคลเข้ำมำช่วยปฏิบัติงำนรำชกำร 18,200.- เฉพำะเจำะจง นำงกำญจนำ  โปธิ นำงกำญจนำ  โปธิ

ภำยในกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม (18,200.-  บำท) (18,200.-  บำท)

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

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

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

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

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

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

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

(23,000.-  บำท) (23,000.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม   2564

    1.  ค่าวัสดุ                                จ านวน     15         คร้ัง
    2.  ค่าใช้สอย                             จ านวน     25         คร้ัง
    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน      -          คร้ัง
    4.  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง               จ านวน      -          คร้ัง
         รวมท้ังหมด                          จ านวน     40         คร้ัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม   2564
 เทศบาลต าบลแม่อาย   อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่     


