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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  2,430.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(2,430.-  บำท) (2,430.-  บำท)

2 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 5,200.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

(5,200.-  บำท) (5,200.-  บำท)

3 จัดจ้ำงท ำตรำยำง 3,500.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(3,500.-  บำท) (3,500.-  บำท)

4 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 1,003.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  2563 (1,003.-  บำท) (1,003.-  บำท)

5 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 3,383.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  2563 (3,383.-  บำท) (3,383.-  บำท)

6 จัดซ้ือน้ ำด่ืมส ำหรับโรงเรียนฯ  และศูนย์พฒันำเด็กเล็กในสังกัด 1,221.- เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมตรำเพชร น้ ำด่ืมตรำเพชร

เทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนพฤษภำคม  2564 (1,221.-  บำท) (1,221.-  บำท)

7 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบบรทกุขยะแบบอัดทำ้ย  83 - 1422  ชม. 3,300.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,300.-  บำท) (3,300.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน   2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถตักหน้ำ-ขุดหลัง  ทะเบยีน  ตค - 725  ชม. 2.000.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,000.-  บำท) (2,000.-  บำท)

9 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบบรทกุขยะสีขำว  83 - 1422  ชม. 3,060.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,360.-  บำท) (3,360.-  บำท)

10 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถบบรทกุขยะแบบอัดทำ้ย  83 - 1422  ชม. 2,190.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(2,190.-  บำท) (2,190.-  บำท)

11 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรเกษตร 500.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(500.-  บำท) (500.-  บำท)

12 จัดซ้ือน้ ำแข็ง  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 12,075.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนกรกฎำคม  2564 (12,075.-  บำท) (12,075.-  บำท)

13 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่นๆ  3,650.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุจิตรำ  อินทร์ชัย นำงสำวสุจิตรำ  อินทร์ชัย

(3,650.-  บำท) (3,650.-  บำท)

14 จัดจจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์กำรเกษตร 1,200.- เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ  ศรีสม นำยสมศักด์ิ  ศรีสม

(1,200.-  บำท) (1,200.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น  ๆ 2.140.- เฉพำะเจำะจง บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี

(2,140.-  บำท) (2,140.-  บำท)

16 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น  ๆ 1,647.80 เฉพำะเจำะจง บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี

(1,647.80  บำท) (1,647.80  บำท)

17 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น  ๆ 2,097.20 เฉพำะเจำะจง บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี

(2,097.20  บำท) (2,097.20  บำท)

18 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  (เคร่ืองพมิพ์) 1,190.- เฉพำะเจำะจง นำยทนิกร  ต้นแดง นำยทนิกร  ต้นแดง

416-57-0050 (1,190.-  บำท) (1,190.-  บำท)

19 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน  7,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนวชั  สุขเจริญ นำงสำวอนวชั  สุขเจริญ

(7,000.-  บำท) (7,000.-  บำท)

20 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 10,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

(10,800.-  บำท) (10,800.-  บำท)

21 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์ 15,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ นำงสำวอริสำ  สุขเจริญ

(15,000.-  บำท) (15,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น  ๆ 29,289.- เฉพำะเจำะจง บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี

(29,289.-  บำท) (29,289.-  บำท)

23 จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภณัฑ์อื่น  ๆ 66,714.54 เฉพำะเจำะจง บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี บจก.  โอนเนอร์ฟู้ดส์  แมชชีนเนอร่ี

(66,714.54  บำท) (66,714.54  บำท)

24 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 7,900.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(7,900.-  บำท) (7,900.-  บำท)

25 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  (ก๊ำซหงุต้ม) 4,844.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วฒันโชคพำณิชย์ หจก.  วฒันโชคพำณิชย์

(4,844.-  บำท) (4,844.-  บำท)

26 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 48,443.38 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(48,443.38  บำท) (48,443.38  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อท ำกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 22,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรินทร์  ชมฤทธิ์ นำงสำวพชัรินทร์  ชมฤทธิ์

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

28 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อท ำกำรส ำรวจข้อมูลภำคสนำม 22,500.- เฉพำะเจำะจง นำยศุภณัฐ  บญุแต่ง  นำยศุภณัฐ  บญุแต่ง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

29 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็กดอยแก้ว 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพสิมัย  บวัผัด นำงสำวพสิมัย  บวัผัด

(27,000.-  บำท) (27,000.-  บำท)

30 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทลู นำงสำวนำรีรัตน์  เทอดทลู

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

31 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กโรงเรียนอนุบำลเทศบำล 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปยิะธดิำ  จันทนำ นำงสำวปยิะธดิำ  จันทนำ

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

32 จัดจ้ำงเหมำผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 27,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวชลธชิำ  สุกิน นำงสำวชลธชิำ  สุกิน

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

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

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

34 จัดจ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมสะอำดฌำปนสถำนและ 18,600.- เฉพำะเจำะจง นำยอุดม  ทองปญัญำ นำยอุดม  ทองปญัญำ

ประกอบพธิฌีำปนกิจ  หมู่ที่  4  ต ำบลแม่อำย (18,600.-  บำท) (18,600.-  บำท)

35 จัดจ้ำงเหมำด ำเนินงำนบคุคลเข้ำมำช่วยปฏบิติังำนรำชกำร 20,150.- เฉพำะเจำะจง นำงกำญจนำ  โปธิ นำงกำญจนำ  โปธิ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2564

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

36 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,100.- เฉพำะเจำะจง นำยมนตรี  จันต๊ะปนั นำยมนตรี  จันต๊ะปนั

(23,100.-  บำท) (23,100.-  บำท)

37 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,100.- เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก  จันต๊ะปนั นำยสมนึก  จันต๊ะปนั

(23,100.-  บำท) (23,100.-  บำท)

38 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 23,100.- เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  สุริยะสุข นำยสมชำย  สุริยะสุข

(23,100.-  บำท) (23,100.-  บำท)

39 จัดจ้ำงด ำเนินกำรดูแลรักษำควำมสะอำดทำงเทำ้ในเขตเทศบำล 19,800.- เฉพำะเจำะจง นำยจ ำรัส  หล้ำ นำยจ ำรัส  หล้ำ

ต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือนกรกฎำคม  2564 (19,800.-  บำท) (19,800.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน  มถุินายน   2564

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน      13         ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน      26         ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน       -         ครั้ง

 

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน       -        ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน     39         ครั้ง


