
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 48,810.- เฉพำะเจำะจง นำยทนิกร   ต้นแดง นำยทนิกร   ต้นแดง

(48,810.-  บำท) (48,810.-  บำท)

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยั 108,650.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุณฑิรำภณัฑ์ ร้ำนกุณฑิรำภณัฑ์

ฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลแม่อำย  หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร (108,650.-  บำท) (108,650.-  บำท)

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยั 5,050.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

ฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลแม่อำย  หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร (5,050.-  บำท) (5,050.-  บำท)

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

4 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยั 11,250.- เฉพำะเจำะจง หจก. สยำมไฟร์แอนด์เรสคิวส์อีควสิปเม้นท์ หจก. สยำมไฟร์แอนด์เรสคิวส์อีควสิปเม้นท์

ฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลแม่อำย  หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร (11,250.-  บำท) (11,250.-  บำท)

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

5 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (ถังขยะ) 129,500.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(129,500.-) (129,500.-)

6 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยั 10,140.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวอริสำ   สุขเจริญ นำงสำวอริสำ   สุขเจริญ

ฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลแม่อำย  หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร (10,140.-  บำท) (10,140.-  บำท)

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

7 จัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 25,140.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั   สุขเจริญ นำยอนวชั   สุขเจริญ

(25,140.-  บำท) (25,140.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

8 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,530.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั   สุขเจริญ นำยอนวชั   สุขเจริญ

(7,530.-  บำท) (7,530.-  บำท)

9 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 19,790.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(19,790.-  บำท) (19,790.-  บำท)

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 83,936.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(83,936.-  บำท) (83,936.-  บำท)

11 ค่ำเช่ำวดัมำตุกำรำม 15,460.- เฉพำะเจำะจง วดัมำตุกำรำม วดัมำตุกำรำม

(15,460.-  บำท) (15,460.-  บำท)

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 40,840.- เฉพำะเจำะจง นำยทนิกร  ต้นแดง นำยทนิกร  ต้นแดง

(40,840.-  บำท) (40,840.-  บำท)

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 94,500.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(94,500.-  บำท) (94,500.-  บำท)

14 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภยั 105,500.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(105,500.-  บำท) (105,500.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

15 จัดจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 66,894.- เฉพำะเจำะจง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง เทศบำลต ำบลเวยีงฝำง

(66,894.-  บำท) (66,894.-  บำท)

16 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิล  ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยั 1,200.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

ฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลแม่อำย  หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร (1,200.-  บำท) (1,200.-  บำท)

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

17 จัดซ้ือก๊ำซหงุต้ม ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 4,844.- เฉพำะเจำะจง หจก.  วฒันโชคพำณิช หจก.  วฒันโชคพำณิช

(4,844.-  บำท) (4,844.-  บำท)

18 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน 46,052.15 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  พรมีชัย  2549

(416,052.15   บำท) (416,052.15   บำท)

19 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์   ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยั 2,400.- เฉพำะเจำะจง นำงบษุบง  มุ่งปญัญำ นำงบษุบง  มุ่งปญัญำ

ฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลแม่อำย  หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร (2,400.-  บำท) (2,400.-  บำท)

จัดต้ังและหลักสูตรทบทวน

20 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 140.- เฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ  ชอบชื่น นำยวทิยำ  ชอบชื่น

(140.-  บำท) (140.-  บำท)

21 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 4,235.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(4,235.-  บำท) (4,235.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

22 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 650.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(650.-  บำท) (650.-  บำท)

23 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 450.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(450.-  บำท) (450.-  บำท)

24 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 875.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(875.-  บำท) (875.-  บำท)

25 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ ์ ตำมโครงกำรสัตวป์ลอดโรค 300.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

คนปลอดภยัจำกโรคพษิสุนัขบำ้ (300.-  บำท) (300.-  บำท)

26 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์   ตำมโครงกำรสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจำก 1,875.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

โรคพษิสุนัขบำ้ (1,875.-  บำท) (1,875.-  บำท)

27 น้ ำด่ืม  ส ำหรับโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 372.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

(372.-  บำท) (372.-  บำท)

28 จัดซ้ือวสัดุกำรเกษตร 1,440.- เฉพำะเจำะจง นำยอนวชั  สุขเจริญ นำยอนวชั  สุขเจริญ

(1,440.-  บำท) (1,440.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

29 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ ์ ตำมโครงกำรพฒันำศักยภำพ 2,400.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ   แปงเรือน นำยวลัลภ   แปงเรือน

กำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั (2,400.-  บำท) (2,400.-  บำท)

30 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ส ำหรับโรงเรียนอนุบำลฯ  และศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 2,469.- เฉพำะเจำะจง นำงเทวกิำ  ชัยชนะ นำงเทวกิำ  ชัยชนะ

ในสังกัดเทศบำลต ำบลแม่อำย (2,469.-  บำท) (2,469.-  บำท)

31 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,850.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,850.-  บำท) (3,850.-  บำท)

32 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,305.- เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  ศรีสม นำยสุชำติ  ศรีสม

(3,305.-  บำท) (3,305.-  บำท)

33 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิลประชำสัมพนัธ์ 2,060.- เฉพำะเจำะจง นำยวลัลภ  แปงเรือน นำยวลัลภ  แปงเรือน

(2,060.-  บำท) (2,060.-  บำท)

34 จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 480.- เฉพำะเจำะจง นำยวทิยำ  ชอบชื่น นำยวทิยำ  ชอบชื่น

(480.-  บำท) (480.-  บำท)

35 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 2,900.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก นำงสำวปนัดดำ  ปำนหมอก

(2,900.-  บำท) (2,900.-  บำท)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2565

 เทศบาลต าบลแมอ่าย   อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    



ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วธิซ้ืีอ / จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

(รำคำกลำง)

36 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,920.- เฉพำะเจำะจง ร้ำน  ส.  พำนิช ร้ำน  ส.  พำนิช

(1,920.-  บำท) (1,920.-  บำท)

37 จัดจ้ำงเหมำปฏบิติังำนโรงฆ่ำสัตวเ์ทศบำลต ำบลแม่อำย 3,000.- เฉพำะเจำะจง นำยพนมศักด์ิ  โทปก๊ นำยพนมศักด์ิ  โทปก๊

(3,000.-  บำท) (3,000.-  บำท)

สรุป  การจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดอืน มนีาคม   2565

    1.  ค่าวัสด ุ                               จ านวน     16         ครั้ง

    2.  ค่าใชส้อย                             จ านวน     21         ครั้ง

    3.  ค่าครุภัณฑ์                            จ านวน      -          ครั้ง

    4.  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               จ านวน      -          ครั้ง

         รวมทัง้หมด                          จ านวน     37         ครั้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม   2565
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