
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

1 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงเรียนฯ  และศูนย์พฒันำเด็กเล็กในสังกัด 1,888.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

เทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนมีนำคม  2564 (1,888.-  บำท) (1,888.-  บำท)

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 696.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนมีนำคม  2563 (696.-  บำท) (696.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 683.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนเมษำยน  2563 (683.-  บำท) (683.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 3,507.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนมีนำคม  2563 (3,507.-  บำท) (3,507.-  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,526.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือนเมษำยน  2563 (2,526.-  บำท) (2,526.-  บำท)

6 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 300.- เฉพำะเจำะจง (นำยวลัลภ  แปงเรือน) (นำยวลัลภ  แปงเรือน)

(300.-  บำท) (300.-  บำท)

7 จัดจ้ำงท ำตรำยำง 1,680.- เฉพำะเจำะจง (นำยวลัลภ  แปงเรือน) (นำยวลัลภ  แปงเรือน)

(1,680.-  บำท) (1,680.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

8 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 2,340.- เฉพำะเจำะจง (นำยวลัลภ  แปงเรือน) (นำยวลัลภ  แปงเรือน)

(2,340.-  บำท) (2,340.-  บำท)

9 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 8,208.- เฉพำะเจำะจง (นำยวลัลภ  แปงเรือน) (นำยวลัลภ  แปงเรือน)

(8,208.-  บำท) (8,208.-  บำท)

10 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถตักหน้ำ - ขุดหลัง  ทะเบยีน  ตค -725  ชม. 5,725.- เฉพำะเจำะจง (นำยสุชำติ  ศรีสม) (นำยสุชำติ  ศรีสม)

(5,725.-  บำท) (5,725.-  บำท)

11 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทกุขยะสีเขียว  ทะเบยีน  83-1422  ชม. 3,700.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,700.-  บำท) (3,700.-  บำท)

12 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบรรทกุแบบอัดทำ้ย ทะเบยีน  81-8161  ชม. 8,035.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(8,035.-  บำท) (8,035.-  บำท)

13 จัดซ้ือน้ ำแข็ง  ส ำหรับเดือนมิถุนำยน  2564 13,125.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

(13,125.-  บำท) (13,125.-  บำท)

14 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 21,430.- เฉพำะเจำะจง นำงกิมไซ  เวชพร นำงกิมไซ  เวชพร

(21,430.-  บำท) (21,430.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

15 ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองพมิพ์)  482-62-0037 400.- เฉพำะเจำะจง นำยยทนิกร  ต้นแดง นำยยทนิกร  ต้นแดง

(400.-  บำท) (400.-  บำท)

16 ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองพมิพ์)  482-62-0036 1.440.- เฉพำะเจำะจง นำยยทนิกร  ต้นแดง นำยยทนิกร  ต้นแดง

(1,440.-  บำท) (1,440.-  บำท)

17 ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองพมิพ์)  482-62-0036 400.- เฉพำะเจำะจง นำยยทนิกร  ต้นแดง นำยยทนิกร  ต้นแดง

(400.-  บำท) (400.-  บำท)

18 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น  ๆ 29,746.- เฉพำะเจำะจง บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี

(29,746.-  บำท) (29,746.-  บำท)

19 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 8,208.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(8,208.-  บำท) (8,208.-  บำท)

20 จัดซ้ือธง 5,200.- เฉพำะเจำะจง นำงกิมไซ  เวชพร นำงกิมไซ  เวชพร

(5,200.-  บำท) (5,200.-  บำท)

21 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (ก๊ำซหงุต้ม) 7,266.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วฒันโชคพำณิชย์ หจก.  วฒันโชคพำณิชย์

ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย (7,266.-  บำท) (7,266.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

22 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ  ชิดไทย นำงสำววำสนำ  ชิดไทย

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

23 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ นำงสำวน้ ำผ้ึง  ใจตำ

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

24 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงเสำร์วนิต  อุดทงักันทำ นำงเสำร์วนิต  อุดทงักันทำ

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

25 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวชิดชนก  แข่งขัน นำงสำวชิดชนก  แข่งขัน

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

26 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์ นำงสำวณัฎฐณิชำ  พรรณ์ยงค์

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวฉัตธยีำ  ก้อนแก้ว นำงสำวฉัตธยีำ  ก้อนแก้ว

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

28 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงกัญญำภคั  ไทยสันทดั นำงกัญญำภคั  ไทยสันทดั

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

29 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงเขมิกำ  ไทยสันทดั นำงเขมิกำ  ไทยสันทดั

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

30 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 15,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนพร  เมืองเย็น นำงสำวธนพร  เมืองเย็น

ต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (15,900.-  บำท) (15,900.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  พฤษภาคม    2564

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน     14         ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน     16         ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน      -          ครั้ง

    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน      -          ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน     30         ครั้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



แบบ  สขร.  1
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
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