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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,359.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  ธนัวำคม  2564 (2,359.-  บำท) (2,359.-  บำท)

2 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,500.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,500.-  บำท) (3,500.-  บำท)

3 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 48,659.41 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(48,659.41  บำท) (48,659.41  บำท)

4 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 680.- เฉพำะเจำะจง นำยแดง  สุภำแดง นำยแดง  สุภำแดง

(680.-   บำท) (680.-   บำท)

5 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 2,752.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(2,752.-  บำท) (2,752.-  บำท)

6 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ  และศูนย์พฒันำ 665.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือน  ธนัวำคม (665.-  บำท) (665.-  บำท)

2564

7 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 534.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  ธนัวำคม   2564 (534.-  บำท) (534.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 จัดซ้ือวสัดุยำนพำนหนะและขนส่ง 400.- เฉพำะเจำะจง นำยทนั  เวชโกศล นำยทนั  เวชโกศล

(400.-  บำท) (400.-  บำท)

9 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลเทศบำลฯ  และศูนย์พฒันำ 700.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

เด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย  ประจ ำเดือน  มกรำคม (700.-  บำท) (700.-  บำท)

2565

10 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่อำย 2,911.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  มกรำคม   2565 (2,911.-  บำท) (2,911.-  บำท)

11 จัดซ้ือน้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 556.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ประจ ำเดือน  มกรำคม   2565 (556.-  บำท) (556.-  บำท)

12 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 1750.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(1,750.-  บำท) (1,750.-  บำท)

13 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200.- เฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ  ชอบชื่น นำยวทิยำ  ชอบชื่น

(200.-  บำท) (200.-  บำท)

14 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,735.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(4,735.-  บำท) (4,735.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์    2564
 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 2,700.- เฉพำะเจำะจง นำยพนมศักด์ิ  โทปก๊ นำยพนมศักด์ิ  โทปก๊

(2,700.-  บำท) (2,700.-  บำท)

16 จัดซ้ืออำหำรเสริม  (นม) 166,722.40 เฉพำะเจำะจง บริษทั  เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ำกัด บริษทั  เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ำกัด

(166,722.40  บำท) (166,722.40  บำท)

17 จัดซ้ืออำหำรเสริม  (นม) 1,071,418.20 เฉพำะเจำะจง บริษทั  เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ำกัด บริษทั  เชียงใหม่เฟรชมิลค์  จ ำกัด

(1,071,418.20  บำท) (1,071,418.20  บำท)

18 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  26/1 15,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  3  ต ำบลแม่อำย (15,000.-  บำท) (15,000.-  บำท)

19 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  30/2 8,800.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  3  ต ำบลแม่อำย (8,800.-  บำท) (8,800.-  บำท)

20 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  16/4 6,400.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  2  ต ำบลแม่อำย (6,400.-  บำท) (6,400.-  บำท)

21 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  29 10,700.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  5   ต ำบลแม่อำย (10,700.-  บำท) (10,700.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

โดยสังเขป

22 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  35/4B 15,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลแม่อำย (15,000.-  บำท) (15,000.-  บำท)

23 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  35/3A 11,400.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลแม่อำย (11,400.-  บำท) (11,400.-  บำท)

24 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  22/3 6,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  2   ต ำบลแม่อำย (6,000.-  บำท) (6,000.-  บำท)

25 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  22/4 6,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  2   ต ำบลแม่อำย (6,000.-  บำท) (6,000.-  บำท)

26 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  29/6 11,400.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  5   ต ำบลแม่อำย (11,400.-  บำท) (11,400.-  บำท)

27 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  29/4 10,700.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  5   ต ำบลแม่อำย (10,700.-  บำท) (10,700.-  บำท)

28 จัดซ้ือวสัดุยยำนพำหนะและขนส่ง 40,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทนั  เวชโกศล นำยทนั  เวชโกศล

(40,000.-  บำท) (40,000.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

โดยสังเขป

29 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงทอ่เหล่ียม  ค.ส.ล.   ถนนเทศบำลซอย  53 150,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  9  ต ำบลมะลิกำ (150,000.-  บำท) (150,000.-  บำท)

30 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 21,975.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(21,975.-  บำท) (21,975.-  บำท)

31 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 68,280.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง

(68,280.-  บำท) (68,280.-  บำท)

32 จัดซ้ือน้ ำแข็งโม่  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 4,445.- เฉพำะเจำะจง บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด บริษทั  วำรีเทพแม่อำย  จ ำกัด

ประจ ำเดือนกุมภำพนัธ์ (4,445.-  บำท) (4,445.-  บำท)

33 จัดซ้ือก๊ำซหงุต้ม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 7,266.- เฉพำะเจำะจง หจก.วฒันโชคพำณิช หจก.วฒันโชคพำณิช

(7,266.-  บำท) (7,266.-  บำท)

34 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ ์ ตำมโครงกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 6,372.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

บริกำรรับช ำระภำษนีอกส ำนักงำน (6,372.-  บำท) (6,372.-  บำท)

35 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 9,500.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(9,500.-  บำท) (9,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



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

โดยสังเขป

36 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 48,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98 หจก.  อู่จ ำลองกลกำร  98

(48,500.-   บำท) (48,500.-   บำท)

37 ครุภภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว  12,000.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(เคร่ืองตัดดหญ้ำแบบล้อจักรยำน) (12,000.-  บำท) (12,000.-  บำท)

38 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน  ค.ส.ล.   ถนนเทศบำลซอย  35/3 490,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น หจก.  พร้ำวเอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น

(ถนนไปช้ำงคต)  หมู่ที่  7  ต ำบลแม่อำย (490,000.-  บำท) (490,000.-  บำท)

39 จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงำน  258,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  ฝำงแอร์  คูลเลอร์  แมชชีน หจก.  ฝำงแอร์  คูลเลอร์  แมชชีน

(เคร่ืองท ำควำมเย็นพร้อมติดต้ัง) แอนด์อิเล็คทรอนิกส์ แอนด์อิเล็คทรอนิกส์

(258,000.-  บำท) (258,000.-  บำท)

40 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  53/4 8,400.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  5   ต ำบลมะลิกำ (8,400.-  บำท) (8,400.-  บำท)

41 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  9/7 12,800.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  11   ต ำบลแม่อำย (12,800.-  บำท) (12,800.-  บำท)

42 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 57/13A 21,700.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลมะลิกำ (21,700.-  บำท) (21,700.-  บำท)
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43 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 57/2 5,500.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลมะลิกำ (5,500.-  บำท) (5,500.-  บำท)

44 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 57/18 5,400.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลมะลิกำ (5,400.-  บำท) (5,400.-  บำท)

45 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบำลซอย  187,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ นำยอินทรัตน์  ปนัเมำ

53/A  หมู่ที่  5  ต ำบลมะลิกำ (187,000.-  บำท) (187,000.-  บำท)

46 จัดจ้ำงเหมำปรับปรุงต่อเติมอำคำรเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 170,500.- เฉพำะเจำะจง นำยบญุส่ง  กำแก้ว นำยบญุส่ง  กำแก้ว

ชัยสถำน (170,500.- บำท) (170,500.- บำท)

47 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 39/13A 11,400.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  2   ต ำบลมะลิกำ (11,400.-  บำท) (11,400.-  บำท)

48 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 57/17 5,400.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลมะลิกำ (5,400.-  บำท) (5,400.-  บำท)

49 จัดจ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรส ำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษแีละ 22,500.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์ นำงสำวพชัรีย์  ชมฤทธิ์

ทะเบยีนทรัพย์สินในเขตเทศบำล (22,500.-  บำท) (22,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



แบบ  สขร.  1
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50 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  41 11,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  8   ต ำบลมะลิกำ (11,000.-  บำท) (11,000.-  บำท)

51 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 15,480.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(15,480.-   บำท) (15,480.-   บำท)

52 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 57/12 10,900.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลมะลิกำ (10,900.-  บำท) (10,900.-  บำท)

53 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 57/15 13,500.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  6   ต ำบลมะลิกำ (13,500.-  บำท) (13,500.-  บำท)

54 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,280.- เฉพำะเจำะจง นำยทนิกร  ต้นแดง นำยทนิกร  ต้นแดง

(9,280.-  บำท) (9,280.-  บำท)

55 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย 29/2A 3,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  7   ต ำบลแม่อำย (3,000.-  บำท) (3,000.-  บำท)

56 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  35/3B 30,700.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  7   ต ำบลแม่อำย (30,700.-  บำท) (30,700.-  บำท)
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57 จัดจ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจรถนนเทศบำล  ซอย  57/8B 11,000.- เฉพำะเจำะจง ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น

หมู่ที่  8   ต ำบลมะลิกำ (11,000.-  บำท) (11,000.-  บำท)

58 จัดจ้ำงเหมำปรับปรุง  ต่อเติม  อำคำรเรียนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 393,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.  นภสัรกำรโยธำ หจก.  นภสัรกำรโยธำ

เทศบำลต ำบลแม่อำย  (บำ้นเด่น) (393,000.-  บำท) (393,000.-  บำท)

59 จัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 13,200.- เฉพำะเจำะจง นำยทนั  เวชโกศล นำยทนั  เวชโกศล

(13,200.-  บำท) (13,200.-  บำท)

60 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 79,950.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง

(79,950.-  บำท) (79,950.-  บำท)

61 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 57,110.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(57,110.-  บำท) (57,110.-  บำท)

62 จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง 49,500- เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุณฑิรำภณัฑ์ ร้ำนกุณฑิรำภณัฑ์

(49,500.-  บำท) (49,500.-  บำท)

63 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 15,824.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(15,824.-  บำท) (15,824.-  บำท)
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64 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 13,072 เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(13,072.-  บำท) (13,072.-  บำท)

65 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรปอ้งกันควบคุมกำรแพร่ระบำด 20,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  หรือโควดิ - 19 (20,000.-  บำท) (20,000.-  บำท)

66 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 107,328.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(107,328.-  บำท) (107,328.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน       20       ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน       15       ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน        2        ครั้ง

    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน        2       ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน       66       ครั้ง
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