








ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้าด่ืมประจ้าป ีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

19,845       19,845        เฉพาะเจาะจง
น้้าด่ืมคลาสสิก/19,845.-
บาท

น้้าด่ืมคลาสสิก/19,845.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564    
ลว. 1 ต.ค.63

2
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 ต.ค.2563

18,093       18,093        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
18,093.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
18,093.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2564    
ลว. 1 ต.ค.63

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ. 156,923.40 156,923.40  เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/156,923.40 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/156,923.40 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2564  
ลว. 1 ต.ค.63

4 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 23,768.40   23,768.40   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/23,768.40 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/23,768.40 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2564   
ลว. 1 ต.ค.63

5 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.อนบุาล 26,649       26,649        เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/26,649 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/26,649 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2564   
ลว. 1 ต.ค.63

6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เดือน 3,800         3,800         เฉพาะเจาะจง
หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์
เกต็ต้ิง/3,800.-บาท

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์
เกต็ต้ิง/3,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2564   
ลว. 1 ต.ค.63

7

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังาน        
ด้านการจัดเกบ็รายได้ และงานใน
ระบบบนัทึกบญัชี อปท.

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.ศิริขวัญ  ทะนนัชัย/
108,000.-บาท

น.ส.ศิริขวัญ  ทะนนัชัย/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 1/2564 
ลว.1 ต.ค.63

8
จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังาน        
การเงินและบญัชี

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.พิชญาภา  ศรีสุดา
วงค์/102,000.-บาท

น.ส.พิชญาภา  ศรีสุดา
วงค์/102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2564 
ลว.1 ต.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2563
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่4 พฤศจกิายน 2563



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9
จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานในงาน
ธุรการกองคลัง

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.พัดชา  หล้่ารัศมี/
102,000.-บาท

น.ส.พัดชา  หล้่ารัศมี/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 3/2564 
ลว.1 ต.ค.63

10

จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานดูแลฐาน
การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงต าบลแมย่วม

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
นายพันธ์พิพัฒน   เกดิผล/
108,000.-บาท

นายพันธ์พิพัฒน   เกดิผล/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 4/2564 
ลว.1 ต.ค.63

11
จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
สนบัสนนุการปฎบิติังานเสริมใน
งานสังคมและสงเคราะห์

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.สรารัตน ์ พิมพกรรณ์/
108,000.-บาท

น.ส.สรารัตน ์ พิมพกรรณ์/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2564 
ลว.1 ต.ค.63

12 จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
ปฏบิติังานด้านธุรการส านกัปลัด

96,000       96,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.พัชรินทร์  แปงชัย/
96,000.-บาท

น.ส.พัชรินทร์  แปงชัย/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2564 
ลว.1 ต.ค.63

13

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานอ านวย
ความสะดวกในงานของฝ่ายบริหาร
ในงานส านกัปลัด

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.พิจิตรา  มะโน/
90,000.-บาท

น.ส.พิจิตรา  มะโน/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2564 
ลว.1 ต.ค.63

14

จา้งเหมาบริการบคุคลใหม้าสนับสนุน
การปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (พนักงานดับเพลิง) สังกดั
ส านักปลัด

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
นายศุภกฤต  อทัธุโน/
90,0000-บาท

นายศุภกฤต  อทัธุโน/
90,0000-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2564 
ลว.1 ต.ค.63

15

จา้งเหมาบริการบคุคลใหม้าสนับสนุน
การปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (พนักงานดับเพลิง) สังกดั
ส านักปลัด

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
นายกฤษดา  ลือชัยลาม/
90,0000-บาท

นายกฤษดา  ลือชัยลาม/
90,0000-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2564 
ลว.1 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานพนกังานขับรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน

96,000       96,000        เฉพาะเจาะจง
นายสิทธิพร  อนิทพงศ์/
96,000.-บาท

นายสิทธิพร  อนิทพงศ์/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2564
 ลว.1 ต.ค.63

17
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานพนกังานขับรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
นายณัฐพนธ์  แกว้สาค้า/
90,000.-

นายณัฐพนธ์  แกว้สาค้า/
90,000.-

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2564
 ลว.1 ต.ค.63

18 จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานผู้ปฏบิติัการแพทย์ฉุกเฉิน

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.ปาทิตตา  วงค์วรชน/
90,000.-บาท

น.ส.ปาทิตตา  วงค์วรชน/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2564
 ลว.1 ต.ค.63

19 จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานผู้ปฏบิติัการแพทย์ฉุกเฉิน

96,000       96,000        เฉพาะเจาะจง
นายฉัตรมงคล  ปาละ/
96,000.-บาท

นายฉัตรมงคล  ปาละ/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2564
 ลว.1 ต.ค.63

20 จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานผู้ปฏบิติัการแพทย์ฉุกเฉิน

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
นางเพ็ญนภา  สุริยะ/
102,000.-บาท

นางเพ็ญนภา  สุริยะ/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2564
 ลว.1 ต.ค.63

21
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานด้านการเบกิจ่ายเงิน 
กองสาธารณสุข

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.วรารัตน ์ สุดใจ/
102,000.-บาท

น.ส.วรารัตน ์ สุดใจ/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 15/2564
 ลว.1 ต.ค.63

22
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานด้านธุรการและบนัทึก
ข้อมูล กองสาธารณสุข

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.ศิริลาวัลย์  แสงทอง/
90,000.-บาท

น.ส.ศิริลาวัลย์  แสงทอง/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2564
 ลว.1 ต.ค.63

23

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานด้านการ
เบกิจ่ายเงินและงานพัสดุภายใน
กองช่าง

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.วิภาสิณี  อนิต๊ะวิภาค/
90,000.-บาท

น.ส.วิภาสิณี  อนิต๊ะวิภาค/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 17/2564
 ลว.1 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

24

จ้างเหมาบริการบคุคล พนกังาน
ขับรถบรรทุกเทท้ายเครนไฮโรลิค 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนดิ 6 
ล้อ

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
นายไพบลูย์   แสงทอง/
108,000.-บาท

นายไพบลูย์   แสงทอง/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 18/2564
 ลว.1 ต.ค.63

25
จา้งเหมาบริการบคุคล ใหม้าสนับสนุน
การปฏบิติังานในด้านงานจดัท าระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
นายธีรภทัร  แกว้มา/
108,000.-บาท

นายธีรภทัร  แกว้มา/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 19/2564
 ลว.1 ต.ค.63

26

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานในด้าน
การจัดท าเอกสารการเงินและบญัชี
 และงานพัสดุสถานศึกษา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) จ านวน ๕ แหง่ ๗
หอ้งเรียน

96,000       96,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.สุลาวัลย์   มะขาม/
96,000.-บาท

น.ส.สุลาวัลย์   มะขาม/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 20/2564
 ลว.1 ต.ค.63

27

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแมก่องแป 
(สาขาบา้นท่าตาฝ่ัง)

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.ลินนิ  สาคร/
102,000.-บาท

น.ส.ลินนิ  สาคร/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 21/2564
 ลว.1 ต.ค.63

28

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแมก่องแป 
(สาขาบา้นท่าตาฝ่ัง)

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.สุภา  สาคร/
102,000.-บาท

น.ส.สุภา  สาคร/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 22/2564
 ลว.1 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

29

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยสิงห์)

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.ประภาพร  เจตนาดีจึง
จ้าเริญ/102,000.-บาท

น.ส.ประภาพร  เจตนาดีจึง
จ้าเริญ/102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 23/2564
 ลว.1 ต.ค.63

30

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยโผ 
(สาขาบา้นแมก่องคา)

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.เดือนเพ็ญ  สัมพันธ์
วนา/102,000.-บาท

น.ส.เดือนเพ็ญ  สัมพันธ์
วนา/102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 24/2564
 ลว.1 ต.ค.63

31

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยโผ

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.ชนสิรา  แกว้สาค้า/
90,000.-บาท

น.ส.ชนสิรา  แกว้สาค้า/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 25/2564
 ลว.1 ต.ค.63

32
จ้างเหมาบริการบคุคลสายงานสอน
เอกดนตรี(ผู้ชว่ยครู)  โรงเรียนอนบุาล

เทศบาลต าบลแมย่วม
114,000     114,000      เฉพาะเจาะจง

นายนทิัศน ์ ภชู่างทอง/
114,000.-บาท

นายนทิัศน ์ ภชู่างทอง/
114,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 26/2564
 ลว.1 ต.ค.63

33

จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
สายงานสอนเอกปฐมวยั (ผู้ชว่ยครู) 
ของโรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบล

แมย่วม

114,000     114,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.ชไมพร  สิงหต้ื์อ/
114,000.-บาท

น.ส.ชไมพร  สิงหต้ื์อ/
114,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 27/2564
 ลว.1 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

34

จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
สายงานสอนเอกประถมศึกษา
(ผู้ชว่ยครู) ของโรงเรียนอนบุาล

เทศบาลต าบลแมย่วม

120,000     120,000      เฉพาะเจาะจง
นายธีรวัจน ์ กนัจะมลู/
120,000.-บาท

นายธีรวัจน ์ กนัจะมลู/
120,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 28/2564
 ลว.1 ต.ค.63

35

จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
สายงานสอนเอกประถมศกึษา 
(ผู้ชว่ยครู)  โรงเรียนอนบุาลเทศบาล

ต าบลแมย่วม

126,000     126,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.ทิพวรรณ  สิงขร
บรรจง/126,000.-บาท

น.ส.ทิพวรรณ  สิงขร
บรรจง/126,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 29/2564
 ลว.1 ต.ค.63

36

จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
สายงานสอนเอกภาษาองักฤษ 
(ผู้ช่วยครู) ของ โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลต าบลแมย่วม

120,000     120,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.รมณีย์  ยืนยงนธิิชาติ/
120,000.-บาท

น.ส.รมณีย์  ยืนยงนธิิชาติ/
120,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 30/2564
 ลว.1 ต.ค.63

37 จ้างเหมาบริการบคุคลสายงานสอน
เอกภาษาไทย(ผู้ช่วยครู) โรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต าบลแมย่วม

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.สินจัย  สิงขรบรรจง/
108,000.-บาท

น.ส.สินจัย  สิงขรบรรจง/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 31/2564
 ลว.1 ต.ค.63

38
จ้างเหมาบริการบคุคล เพื่อ
ปฏบิติังานด้านธุรการโรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต าบลแมย่วม

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
นางจิรัชญา  จันทร์แกว้/
90,000.-บาท

นางจิรัชญา  จันทร์แกว้/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 32/2564
 ลว.1 ต.ค.63

39
จ้างเหมาบริการบคุคลสายงานสอน
เอกภาษาไทย (ผู้ชว่ยครู)  โรงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลแมย่วม

114,000     114,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.วรกาญจน ์ อภบิาล
วนา/114,000.-บาท

น.ส.วรกาญจน ์ อภบิาล
วนา/114,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 33/2564
 ลว.1 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

40
จ้างเหมาบริการบคุคล ผู้ช่วย
เจ้าหนา้ที่พัสดุ  โรงเรียนอนบุาล
เทศบาลต าบลแมย่วม

102,000     102,000      เฉพาะเจาะจง
นางรัตติยาภรณ์  วิญญา
ยอง/102,000.-บาท

นางรัตติยาภรณ์  วิญญา
ยอง/102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 34/2564
 ลว.1 ต.ค.63

41
จ้างเหมาบริการบคุคลสนบัสนนุ
โครงการโรงเรียนพอเพยีง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
นางจันทา  อนัธุโน/
108,000.-บาท

นางจันทา  อนัธุโน/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 35/2564
 ลว.1 ต.ค.63

42
จ้างเหมาบริการบคุคล ปฏบิติังาน 
แม่บา้น  โรงเรียนอนบุาลเทศบาล
ต าบลแมย่วม

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.อ้าไพ  ผัดใจ/
90,000.-บาท

น.ส.อ้าไพ  ผัดใจ/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 36/2564
 ลว.1 ต.ค.63

43

จ้างเหมาบริการบคุคล ปฏบิติังาน
 พนกังานขับรถรับส่งนกัเรียน  
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบลแมย่วม

 ประจ้ารถหมายเลขทะเบยีน มส 
๘๒๒

90,000       90,000        เฉพาะเจาะจง
นายชวัลวิทย์  จันตา/
90,000.-บาท

นายชวัลวิทย์  จันตา/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 37/2564
 ลว.1 ต.ค.63

44

จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
สายงานสอนเอกปฐมวยั (ผู้ชว่ยครู) 
ของโรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบล

แมย่วม

108,000     108,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.วิลาสินยี์  วงศ์นอ้ย/
108,000.-บาท

น.ส.วิลาสินยี์  วงศ์นอ้ย/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
38.1/2564 ลว.1 ต.ค.63

45

จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
ปฏบิติังานต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่
ประจ าศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อ าเภอแมส่ะเรียง

20,000       20,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.อาภรณ์  ยศพล/
20,000.-บาท

น.ส.อาภรณ์  ยศพล/
20,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
35.1/2564 ลว.1 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

46

จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
ปฏบิติังานต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่
ประจ าศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อ าเภอแมส่ะเรียง

9,000         9,000         เฉพาะเจาะจง
น.ส.ศิลาพร  ค้าเพ็ชร/
9,000.-บาท

น.ส.ศิลาพร  ค้าเพ็ชร/
9,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
36.1/2564 ลว.1 ต.ค.63

47 จ้างเหมารถรับส่งนกัเรียน 7 คัน 93,331.00   93,331.00   เฉพาะเจาะจง
นางอมรา  เกดิมงคล/
93,331.-บาท

นางอมรา  เกดิมงคล/
93,331.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2564   
ลว. 5 ต.ค.63

48 เช่าพื้นที่ท้าเวปไซต์ ทต.แมย่วม 2,156.00    2,156.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แอป๊เซิร์ฟ/2,156.-บาท หจก.แอป๊เซิร์ฟ/2,156.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 38/2564
 ลว.9 ต.ค.63

49

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังาน        
เสริมด้านซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ในกองช่าง

99,167.00   99,167.00   เฉพาะเจาะจง
นายจักรพันธ์  ขันทะพงษ/์
99,167.-บาท

นายจักรพันธ์  ขันทะพงษ/์
99,167.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 39/2564
 ลว.12 ต.ค.63

50
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
รายละเอยีดโครงการภายใต้แผนฯ

690.00       690.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเนสกอ๊ปปี้/960 บาท ร้านเนสกอ๊ปปี้/960 บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2564   
ลว. 12 ต.ค.63

51 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่าง 2,800.00    2,800.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
2,800.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
2,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2564   
ลว. 20 ต.ค.63

52 จัดซ้ือถังพลาสติกสีด้า 26,400       26,400        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/26,400.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/26,400.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2564   
ลว. 20 ต.ค.63

53
จัดซ้ือถุงผ้าโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง

       22,000 22,000        เฉพาะเจาะจง ร้านภดูอย/22,000.-บาท ร้านภดูอย/22,000.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2564   
ลว. 20 ต.ค.63

54 จ้างท้าตะแกรงคัดแยกขยะ        23,400 23,400        เฉพาะเจาะจง
นายเกรียงไกร  มลูฟอง/
23,400.-บาท

นายเกรียงไกร  มลูฟอง/
23,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2564   
ลว. 22 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

55
จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
พนกังานจัดเกบ็ขยะ

       24,000 24,000        เฉพาะเจาะจง
นายสมคิด  กนัทะวงค์/
24,000.-บาท

นายสมคิด  กนัทะวงค์/
24,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2564   
ลว. 26 ต.ค.63

56
จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
พนกังานจัดเกบ็ขยะ

       24,000 24,000        เฉพาะเจาะจง
นางสร้อยเพชร  แกว้สา
ค้า/24,000.-บาท

นางสร้อยเพชร  แกว้สา
ค้า/24,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2564   
ลว. 26 ต.ค.63

57
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 15 
รายการ

29,455               29,455 เฉพาะเจาะจง
ร้านนมสดภพูิงค์แมเ่รียง/
29,455.-บาท

ร้านนมสดภพูิงค์แมเ่รียง/
29,455.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2564   
ลว. 26 ต.ค.63

58
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบยีน 
1 กก 5199 มส

           615             615 เฉพาะเจาะจง
ร้านเบิม้มอเตอร์ไซด์/
615.-บาท

ร้านเบิม้มอเตอร์ไซด์/
615.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2564   
ลว. 29 ต.ค.63

59
จ้างซ่อมแอร์ สนป.รหสั 
420-58-018

           500             500 เฉพาะเจาะจง ร้านกอร์ แอร์ยิม้/500.-บาท ร้านกอร์ แอร์ยิม้/500.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2564   
ลว. 30 ต.ค.63

60 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน กองคลัง          1,050          1,050 เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/1,050.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/1,050.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2564  
 ลว. 30 ต.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือของที่ระลึก โครงการ
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

1,000         1,000         เฉพาะเจาะจง
ร้านนมสดภพูิงค์แมส่ะ
เรียง/1,000.-บาท

ร้านนมสดภพูิงค์แมส่ะ
เรียง/1,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2564    
ลว. 2 พ.ย.63

2
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 พ.ย.63

24,212       24,212        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
24,212.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
24,212.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2564  
ลว. 2 พ.ย.63

3
จ้างรถตู้พร้อมน้้ามนัเชือ้เพลิง 
ทะเบยีน นง1735

2,800         2,800         เฉพาะเจาะจง
น.ส.นราธิป  ปนต๊ิบ/
2,800.-บาท

น.ส.นราธิป  ปนต๊ิบ/
2,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2564  
ลว. 2 พ.ย.63

4
จ้างรถตู้พร้อมน้้ามนัเชือ้เพลิง 
ทะเบยีน นง5522

2,800         2,800         เฉพาะเจาะจง
นายวิญญู  กลุยะ/2,800.-
บาท

นายวิญญู  กลุยะ/2,800.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2564  
ลว. 2 พ.ย.63

5
จ้างรถตู้พร้อมน้้ามนัเชือ้เพลิง 
ทะเบยีน 36-0011

2,800         2,800         เฉพาะเจาะจง
นางล้าภ ู ปกุปนนัท์/
2,800.-บาท

นางล้าภ ู ปกุปนนัท์/
2,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2564  
ลว. 2 พ.ย.63

6
จ้างรถตู้พร้อมน้้ามนัเชือ้เพลิง 
ทะเบยีน บค9793

2,800         2,800         เฉพาะเจาะจง
นายสมโภชน ์ บญุทาวงค์/
2,800.-บาท

นายสมโภชน ์ บญุทาวงค์/
2,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2564  
ลว. 2 พ.ย.63

7
จ้างรถตู้พร้อมน้้ามนัเชือ้เพลิง 
ทะเบยีน นง4712

2,800         2,800         เฉพาะเจาะจง
นายอกัษร  พรรณโรจน์/
2,800.-บาท

นายอกัษร  พรรณโรจน์/
2,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2564  
ลว. 2 พ.ย.63

8
จ้างรถตู้พร้อมน้้ามนัเชือ้เพลิง 
ทะเบยีน นง3212

2,800         2,800         เฉพาะเจาะจง
นายโกเมท  ธนรัตนพ์ิศาล/
2,800.-บาท

นายโกเมท  ธนรัตนพ์ิศาล/
2,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2564  
ลว. 2 พ.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2563
เทศบาลต าบลแมย่วม
วันที ่4 ธันวาคม 2563



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9

จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
ปฏบิติังานต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่
ประจ าศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อ าเภอแมส่ะเรียง

99,000       99,000        เฉพาะเจาะจง
น.ส.ศิลาพร  ค้าเพ็ชร/
99,000.-บาท

น.ส.ศิลาพร  ค้าเพ็ชร/
99,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2564
 ลว.2 พ.ย.63

10
จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษา รหสั 416-56-0061

2,650         2,650         เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป/
2,650.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์กรุ๊ป/
2,650.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2564  
ลว. 4 พ.ย.63

11 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส้านกังาน 25,760       25,760        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.โอเอ เซ็น
เตอร์ จ้ากดั/25,760.-บาท

บริษทั เอส.เค.โอเอ เซ็น
เตอร์ จ้ากดั/25,760.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2564  
ลว. 9 พ.ย.63

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร รร.อนบุาลฯ 25,760       25,760        เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เค.โอเอ เซ็น
เตอร์ จ้ากดั/25,760.-บาท

บริษทั เอส.เค.โอเอ เซ็น
เตอร์ จ้ากดั/25,760.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2564  
ลว. 9 พ.ย.63

13 จัดซ้ือกระสอบทราย 26,100       26,100        เฉพาะเจาะจง
ร้านสายัณหพ์าณิชย/์
26,100.-บาท

ร้านสายัณหพ์าณิชย/์
26,100.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2564   
 ลว. 10 พ.ย.63

14
จ้างเหมาอาหารกลางวันโครงการ
รักษป์า่ต้นน้้า

16,000       16,000        เฉพาะเจาะจง
นายพรศักด์ิ  ปญัญา/
16,000.-บาท

นายพรศักด์ิ  ปญัญา/
16,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2564  
ลว. 11 พ.ย.63

15 จัดซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ. 88,561.50   88,561.50   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/88,561.50 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/88,561.50 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2564   
 ลว. 16 พ.ย.63

16 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 13,372.20   13,372.20   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/13,372.20 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/13,372.20 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2564   
 ลว. 16 พ.ย.63

17 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.อนบุาล 15,835.50   15,835.50   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/15,835.50 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
จ้ากดั/15,835.50 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2564   
 ลว. 16 พ.ย.63

18
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ กอง
สาธารณสุข

13,450.00   13,450        เฉพาะเจาะจง
ร้านกอร์แอร์ยิม้/13,450.-
บาท

ร้านกอร์แอร์ยิม้/13,450.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2564  
ลว. 17 พ.ย.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

19
จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ กอง
สาธารณสุข

38,000       38,000        เฉพาะเจาะจง
บริษทั นยิมพาณิชย์ 
จ้ากดั/38,000.-บาท

บริษทั นยิมพาณิชย์ 
จ้ากดั/38,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2564   
 ลว. 23 พ.ย.63

20
จัดซ้ือเตียงพยาบาลแบบรถเข็น

62,000       62,000        เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมชุ่นศิลป์/
62,000.-บาท

หจก.เชียงใหมชุ่นศิลป์/
62,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2564   
 ลว. 23 พ.ย.63

21
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ม.9

10,400       10,400        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
10,400.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
10,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2564   
 ลว. 24 พ.ย.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 ธ.ค.63

27,901       27,901        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
24,212.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
24,212.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2564   
ลว. 1 ธ.ค.63

2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ. 17,502.80   17,502.80   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
17,502.80 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
17,502.80 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2564   
ลว. 1 ธ.ค.63

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 18,584.40   18,584.40   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
18,584.40 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
18,584.40 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2564   
ลว. 1 ธ.ค.63

4 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.อนบุาล 104,615.60 104,615.60  เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
104,615.60 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
104,615.60 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2564  
ลว. 1 ธ.ค.63

5 จ้างรถรับส่งนกัเรียน รร.อนบุาล 300,000     300,000      เฉพาะเจาะจง
นางอมรา  เกดิมงคล/
300,000.-บาท

นางอมรา  เกดิมงคล/
300,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2564  
ลว. 1 ธ.ค.63

6

จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
ปฏบิติังานต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่
ประจ าศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อ าเภอแมส่ะเรียง

100,000     100,000      เฉพาะเจาะจง
น.ส.อาภรณ์  ยศพล/
100,000.-บาท

น.ส.อาภรณ์  ยศพล/
100,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 41/2564
 ลว.1 ธ.ค.63

7
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
กองช่าง รหสั 420-46-005 และ 
006

27,200       27,200        เฉพาะเจาะจง
นายบรรเจิด  คงด้า/
27,200.-บาท

นายบรรเจิด  คงด้า/
27,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2564  
ลว. 2 ธ.ค.63

8
จัดซ้ือยางรถบรรทุกน้้า บค7771 
มส

40,800       40,800        เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างโข่ง/40,800.-บาท ร้านอูช่่างโข่ง/40,800.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564   
 ลว. 8 ธ.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่5  มกราคม  2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9
จ้างซ่อมคอมและปร้ินเตอร์ ส้านกั
ปลัด

4,510         4,510         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/4,510.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/4,510.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2564  
ลว. 9 ธ.ค.63

10
จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โครงการแข่งขัน
กฬีาชุมชนสัมพันธ์

19,000       19,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/19,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/19,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2564   
 ลว. 14 ธ.ค.63

11
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ กองสาธารณสุข

9,880         9,880         เฉพาะเจาะจง
ร้านออมสินเภสัช/9,880.-
บาท

ร้านออมสินเภสัช/9,880.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2564   
 ลว. 15 ธ.ค.63

12 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 48,150       48,150        เฉพาะเจาะจง
นายสกาย  เทพบญุ/
48,150.-บาท

นายสกาย  เทพบญุ/
48,150.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2564   
 ลว. 21 ธ.ค.63

13 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กองช่าง 1,340         1,340         เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
1,340.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
1,340.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2564  
ลว. 21 ธ.ค.63

14
จ้างท้าพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
พร้อมหลังคาโครงการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง

10,000       10,000        เฉพาะเจาะจง ร้านล้านช่าง/10,000.-บาท ร้านล้านช่าง/10,000.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2564  
ลว. 22 ธ.ค.63

15
จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ
ของ ทต.แมย่วม

650           650            เฉพาะเจาะจง
นางศิริพร  ทองประดิษฐ์/
650.-บาท

นางศิริพร  ทองประดิษฐ์/
650.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2564  
ลว. 25 ธ.ค.63

16
จัดซ้ือกรวยจราจรและแบตเตอร่ี
พร้อมแท่นชาร์จโครงการปอ้งกนั
และลดอบุติัเหตุทางถนน

14,400       14,400        เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมก่าร
ดับเพลิง/14,400.-บาท

หจก.เชียงใหมก่าร
ดับเพลิง/14,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2564   
 ลว. 25 ธ.ค.63

17
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กอง
การศึกษา ไตรมาส 1

17,454       17,454        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/17,454.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/17,454.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2564   
 ลว. 28 ธ.ค.63

18
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษา ไตรมาส 1

5,000         5,000         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/5,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/5,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2564   
 ลว. 28 ธ.ค.63

19
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา 
ไตรมาส 1

5,000         5,000         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/5,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/5,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2564   
 ลว. 28 ธ.ค.63



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

20 จ้างซ่อมรถมวิเซเว่น กข 1037 43,480       43,480        เฉพาะเจาะจง ร้านอูช่่างโข่ง/43,480.-บาท ร้านอูช่่างโข่ง/43,480.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2564  
ลว. 29 ธ.ค.63

21
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ส้านกังาน
ท้องถิน่อ้าเภอแมส่ะเรียง

650           650            เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
650.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
650.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 32/2564  
ลว. 30 ธ.ค.63



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงิน

จัดซ้ือ/จัด
จ้าง

ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/
จัดจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 
ไตรมาส 1

31,101       31,101       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/31,101.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/31,101.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

2
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด
 ไตรมาส 1

20,401       20,401       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/20,401.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/20,401.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

3
จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ส านัก
ปลัด ไตรมาส 1

6,928        6,928         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/6,928.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/6,928.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

4
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ส านักปลัด 
ไตรมาส 1

1,795        1,795         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/1,795.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/1,795.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

5
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง ไตร
มาส 1

15,620       15,620       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/15,620.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/15,620.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

6
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 
ไตรมาส 1

4,763        4,763         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/4,763.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/4,763.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

7
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง ไตร
มาส 1

10,783       10,783       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/10,783.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/10,783.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

8
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง 
ไตรมาส 1

2,695        2,695         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/2,695.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/2,695.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

9
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองสาธาฯ 
ไตรมาส 1

5,359        5,359         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/5,359.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/5,359.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

10
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสาธาฯ
 ไตรมาส 1

7,496        7,496         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/7,496.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/7,496.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
เทศบาลต าบลแม่ยวม

วันที่  5 กุมภาพันธ์  2564



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงิน

จัดซ้ือ/จัด
จ้าง

ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/
จัดจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

11
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน
 ม.ค.64

24,311       24,311       เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง/
24,311.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง/
24,311.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

12 จัดซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ. 353,107.42 353,107.42 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
353,107.42 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
353,107.42 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

13 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 63,968.54   63,968.54   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
63,968.54 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
63,968.54 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

14 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.อนุบาล 58,634.38   58,634.38   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
58,634.38 บาท

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่/
58,634.38 บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2564   
ลว. 4 ม.ค.64

15
จัดซ้ือกาแฟเพื่อเล้ียงรับรองผู้มา
ติดต่อราชการ

1,260        1,260         เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ/1,260.-บาท ร้านจิปาถะ/1,260.-บาท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2564   
ลว. 5 ม.ค.64

16 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (กศ.) 2,376        2,376         เฉพาะเจาะจง ร้านเนสก๊อปปี/้2,376.-บาท ร้านเนสก๊อปปี/้2,376.-บาท
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/2564  
 ลว. 5 ม.ค.64

17 จัดซ้ือทรายอะเบทและน้ ายาพน่ยุง 67,200       67,200       เฉพาะเจาะจง
ร้านทพี ีเคมีคัล ซัพพลาย/
67,200.-บาท

ร้านทพี ีเคมีคัล ซัพพลาย/
67,200.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2564   
ลว. 13 ม.ค.64

18
จ้างซ่อมรถน้ า ทะเบยีน 80-1343
 มส

75,860       75,860       เฉพาะเจาะจง
ร้านยงยุทธการยาง/
75,860.-บาท

ร้านยงยุทธการยาง/
75,860.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2564  
 ลว. 13 ม.ค.64

19 จ้างท าตรายาง กองคลัง 2,620        2,620         เฉพาะเจาะจง
โรงพมิพค์รูเกรียงชัย/
2,620.-บาท

โรงพมิพค์รูเกรียงชัย/
2,620.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/2564  
 ลว. 14 ม.ค.64

20 จ้างท าถังขยะไม้ไผ่สาน 200 ถัง 6,600        6,600         เฉพาะเจาะจง นายหนัก  แก้วสาค า/6,600 นายหนัก  แก้วสาค า/6,600
เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2564  
 ลว. 15 ม.ค.64

21 จ้างถ่ายเอกสาร กองคลัง 2,300        2,300         เฉพาะเจาะจง
โรงพมิพค์รูเกรียงชัย/
2,300.-บาท

โรงพมิพค์รูเกรียงชัย/
2,300.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/64    
ลว. 19 ม.ค.64

22
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบยีน บค
 4545 มส

14,700       14,700       เฉพาะเจาะจง
บ.สไมล์เวย์ ออโต้พาร์ท/
14,700.-บาท

บ.สไมล์เวย์ ออโต้พาร์ท/
14,700.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2564  
 ลว. 19 ม.ค.64



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงิน

จัดซ้ือ/จัด
จ้าง

ราคากลาง
วิธีจัดซ้ือ/
จัดจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

23 จ้างท ากล่องไม้อักขยะอัตราย 10,000       10,000       เฉพาะเจาะจง
นายเกรียงไกร  มูลฟอง/
10,000.-บาท

นายเกรียงไกร  มูลฟอง/
10,000.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2564  
 ลว. 22 ม.ค.64

24
จัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 
(ถังแดง)

9,250        9,250         เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหม่การ
ดับเพลิง/9,250.-บาท

หจก.เชียงใหม่การ
ดับเพลิง/9,250.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2564   
ลว. 22 ม.ค.64

25
จัดซ้ือวัสดุการด าเนินงานกองทนุ
ขยะรีไซด์เคิล

1,870        1,870         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/1,870.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/1,870.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2564   
ลว. 26 ม.ค.64

26 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ส านักปลัด 44,400       44,400       เฉพาะเจาะจง
บ.นิยมพาณิชย์ จ ากัด/
44,400.-บาท

บ.นิยมพาณิชย์ จ ากัด/
44,400.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2564   
ลว. 26 ม.ค.64

27 จัดซ้ือ DLTV จ านวน 2 ชุด 51,200       51,200       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/51,200.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/51,200.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2564   
ลว. 26 ม.ค.64

28
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ส านัก
ปลัด จ านวน 3 รายการ

44,000       44,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/44,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/44,000.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2564   
ลว. 27 ม.ค.64

29
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างปรับปรุง
ประปาบา้นแพะคะปวง

45,000       45,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านจันทร์ไชยพรม 
พาณิชย/์45,000.-บาท

ร้านจันทร์ไชยพรม 
พาณิชย/์45,000.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2564   
ลว. 28 ม.ค.64

30
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างปรับปรุง
ประปาบา้นน้ าดิบ

51,314       51,314       เฉพาะเจาะจง
ร้านจันทร์ไชยพรม 
พาณิชย/์51,314.-บาท

ร้านจันทร์ไชยพรม 
พาณิชย/์51,314.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2564   
ลว. 29 ม.ค.64

31 จัดซ้ือหนังสือพมิพแ์ละวารสาร 12,510       12,510       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/12,510.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/12,510.-
บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2564   
ลว. 29 ม.ค.64

32
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างปรับปรุง
ประปาบา้นหว้ยโผ

65,855       65,855       เฉพาะเจาะจง
ร้านจันทร์ไชยพรม 
พาณิชย/์65,855.-บาท

ร้านจันทร์ไชยพรม 
พาณิชย/์65,855.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2564   
ลว. 29 ม.ค.64

33
จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

60,000       60,000       เฉพาะเจาะจง
นายประวุตร์  ถาวร/
60,000.-บาท

นายประวุตร์  ถาวร/
60,000.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 42/2564
ลว. 29 ม.ค.64

34 จ้างออกแบบ 122,428     122,428      เฉพาะเจาะจง
นายชนาพล  ศิริกุลปยิ
รัตน์/122,428.-บาท

นายชนาพล  ศิริกุลปยิ
รัตน์/122,428.-บาท

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 43/2564
ลว. 29 ม.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 ก.พ.64

27,355       27,355        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
27,355.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
27,355.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2564   
ลว. 1 ก.พ.64

2 จัดซ้ือที่ดิน รร.อนบุาลฯ 2,237,118   2,237,118   เฉพาะเจาะจง
นางค้านอ้ย  อนเุมธางกรู/
2,237,118.-บาท

นางค้านอ้ย  อนเุมธางกรู/
2,237,118.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่ 1/2564   
ลว. 4 ก.พ.64

3
จัดซ้ือโทรทัศน ์LED 55 นิว้ (แผน
ที่ภาษี)

18,000       18,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/18,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/18,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2564   
ลว. 4 ก.พ.64

4
จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟ กอง
การศึกษา

2,500         2,500         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/2,500.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/2,500.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2564   
ลว. 4 ก.พ.64

5
จ้างขุดหลุมปุย๋หมกัวงซีเมนต์ 3 
จุดๆละ 2 หลุด

12,000       12,000        เฉพาะเจาะจง
นายเฉลิมพันธ์  บญุยวง/
12,000.-บาท

นายเฉลิมพันธ์  บญุยวง/
12,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2564  
 ลว. 4 ก.พ.64

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 26,745       26,745        เฉพาะเจาะจง ร้านแพมงคล/26,745.-บาท ร้านแพมงคล/26,745.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2564   
ลว. 5 ก.พ.64

7 จ้างเหมาดูดส่ิงปฎกิลู 6,300         6,300         เฉพาะเจาะจง
นายณัฐพล  สิงเห/6,300.-
บาท

นายณัฐพล  สิงเห/6,300.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2564  
 ลว. 12 ก.พ.64

8
จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกนัโรคพิษสุนขับา้
และอปุกรณ์

36,500       36,500        เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื่อนเกษตร/36,500.-
บาท

ร้านเพื่อนเกษตร/36,500.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2564   
ลว. 18 ก.พ.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 5 มนีาคม  2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 มี.ค.64

45,438       45,438        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
45,438.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
45,438.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2564   
ลว. 1 ม.ีค.64

2
จัดซ้ือวัสดุตามโครงการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยส้าหรับ
ผู้พิการ

60,000       60,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านเอกประปาพาณิชย/์
60,000.-บาท

ร้านเอกประปาพาณิชย/์
60,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2564   
ลว. 1 ม.ีค.64

3 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์งานเลือกต้ัง 84,935.53   84,935.53   เฉพาะเจาะจง
บจ.เอบล๊อค กลาสโค๊ตต้ิง 
(ไทยแลนด์)/84,935.53บาท

บจ.เอบล๊อค กลาสโค๊ตต้ิง 
(ไทยแลนด์)/84,935.53บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2564   
ลว. 1 ม.ีค.64

4
จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ในการ
เตรียมสถานที่ในงานเลือกต้ัง

36,785       36,785        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/36,785.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/36,785.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2564   
ลว. 19 ม.ีค.64

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า (งานเลือกต้ัง) 18,054       18,054        เฉพาะเจาะจง
ร้านจ้ารัสวัสดุ/18,054.-
บาท

ร้านจ้ารัสวัสดุ/18,054.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2564   
ลว. 19 ม.ีค.64

6 จัดซ้ือไมไ้ผ่ (งานเลือกต้ัง) 450           450            เฉพาะเจาะจง
นายอนิแกว้  ทะนนัชัย/
450.-บาท

นายอนิแกว้  ทะนนัชัย/
450.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2564   
ลว. 19 ม.ีค.64

7
จ้างท้าปา้ยไวนลิประกาศผลการ
เลือกต้ังฯ

4,900         4,900         เฉพาะเจาะจง
ร้านอลุลามเีดียอาตส์/
4,900.-บาท

ร้านอลุลามเีดียอาตส์/
4,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2564  
 ลว. 19 ม.ีค.64

8
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นละอองฝอย 1 
เคร่ือง

59,000       59,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านที พี เคมคัีล ซัพ
พลาย/59,000.-บาท

ร้านที พี เคมคัีล ซัพ
พลาย/59,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2564   
ลว. 23 ม.ีค.64

9
จัดซ้ือนมโรงเรียน (ช่วงปดิเทอม) 
รร.อนบุาลฯ

34,321.98   34,321.98   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
34,321.98บาท

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
34,321.98บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2564   
ลว. 25 ม.ีค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 5 เมษายน  2564



งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

10
จัดซ้ือนมโรงเรียน (ช่วงปดิเทอม) 
ศพด. 5 แหง่

34,838.10   34,838.10   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
34,838.10บาท

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
34,838.10บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2564   
ลว. 25 ม.ีค.64

11
จัดซ้ือนมโรงเรียน (ช่วงปดิเทอม) 
สพฐ. 9 แหง่

196,383.66 196,383.66  เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
196,383.66บาท

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
196,383.66บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2564   
ลว. 25 ม.ีค.64

12
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม (กองช่าง)

480           480            เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียมชัย/
480.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียมชัย/
480.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2564  
 ลว. 25 ม.ีค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน 
เม.ย.64

39,847       39,847        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2564   
ลว. 1 เม.ย.64

2
จัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมเกา้อีส้้าหรับ
เด็กเล็ก จ้านวน 4 ชุด (ศพด.หว้ย
โผ)

12,000       12,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/12,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/12,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2564   
ลว. 28 เม.ย.64

3
จัดซ้ือตู้กบัข้าวอลูมเินยีม 2 ใบ 
(ศพด.หว้ยโผ, แมก่องแป)

7,000         7,000         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/7,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/7,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2564   
ลว. 28 เม.ย.64

4
จ้ดซ้ือมลูสัตว์ (ขีว้ัว) จ้านวน 30 
กระสอบ

750           750            เฉพาะเจาะจง
นายณรงค์  ปวงประสาท/
750.-บาท

นายณรงค์  ปวงประสาท/
750.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2564   
ลว. 30 เม.ย.64

5 จ้างคัดแยกขยะและอดัเปน็กอ้น 1,200         1,200         เฉพาะเจาะจง
นายเสนห่ ์ ชุม่ปนั/1,200.-
บาท

นายเสนห่ ์ ชุม่ปนั/1,200.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2564  
 ลว. 30 เม.ย.64

6 จ้างคัดแยกขยะและอดัเปน็กอ้น 1,200         1,200         เฉพาะเจาะจง
น.ส.อทุิศ  ค้าออน/
1,200.-บาท

น.ส.อทุิศ  ค้าออน/
1,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2564  
 ลว. 30 เม.ย.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 5 พฤษภาคม  2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 พ.ค.64

41,468       41,468        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
41,468.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
41,468.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2564   
ลว. 3 พ.ค.64

2
จัดซ้ือพัดลมติดผนงัและพัดลม
เพดาน ศพด.ม.4,6,9

20,000       20,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/20,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/20,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2564   
ลว. 5 พ.ค.64

3 จัดซ้ือรถยนต์ราชการ 849,000     849,000      เฉพาะเจาะจง
บริษทั โตโยต้า นครพิงค์
เชียงใหม ่จ้ากดั/
849,000.-บาท

บริษทั โตโยต้า นครพิงค์
เชียงใหม ่จ้ากดั/
849,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาซ้ือเลขที่ 2/2564   
ลว. 7 พ.ค.64

4
จ้างถ่ายเอกสารและใบประกาศ
พร้อมกรอบ (โครงการคัดแยกขยะ
ฯ)

1,740         1,740         เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
1,740.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
1,740.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2564  
 ลว. 7 พ.ค.64

5
จ้างท้าปา้ยไวนลิ โครงการคัดแยก
ขยะฯ

3,000         3,000         เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
3,000.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
3,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2564  
 ลว. 7 พ.ค.64

6 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ปอ้งกนัโควิด 40,000       40,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านออมสินเภสัช/
40,000.-บาท

ร้านออมสินเภสัช/
40,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2564   
ลว. 11 พ.ค.64

7
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ช่วงปดิเทอม
 2/2563 รร.อนบุาล

9,853.20     9,853.20     เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
9,853.20 บาท

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
9,853.20 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2564   
ลว. 17 พ.ค.64

8
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ช่วงปดิเทอม
 2/2563 ศพด.

10,635.20   10,635.20   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
10,635.20 บาท

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
10,635.20 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2564   
ลว. 17 พ.ค.64

9
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ช่วงปดิเทอม
 2/2563 สพฐ.

58,415.40   58,415.40   เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
58,415.40 บาท

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่/
58,415.40 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2564   
ลว. 17 พ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 7 มถุินายน 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

10
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กองคลัง    
ไตรมาส 3

18,200       18,200        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/18,200.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/18,200.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

11
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
ไตรมาส 3

12,127       12,127        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/12,127.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/12,127.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

12
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองคลัง ไตรมาส
 3

990           990            เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น/990.-บาท ร้านไพลินสาส์น/990.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

13
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กองช่าง    
ไตรมาส 3

14,187       14,187        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/14,187.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/14,187.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

14 จัดซ้ือวัสดุคอม กองช่าง ไตรมาส 3 218           218            เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น/218.-บาท ร้านไพลินสาส์น/218.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

15
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองช่าง ไตรมาส
 3

878           878            เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น/878.-บาท ร้านไพลินสาส์น/878.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

16
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ส้านกัปลัด 
ไตรมาส 3

1,770         1,770         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/1,770.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/1,770.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

17
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้านกัปลัด
  ไตรมาส 3

1,007         1,007         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/1,007.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/1,007.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

18
จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว   
ส้านกัปลัด ไตรมาส 3

4,350         4,350         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/4,350.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/4,350.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

19
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า ส้านกัปลัด     
ไตรมาส 3

858           858            เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น/858.-บาท ร้านไพลินสาส์น/858.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2564   
ลว. 18 พ.ค.64

20 จ้างเปล่ียงแบตเตอร่ีรถ EMS 3,200         3,200         เฉพาะเจาะจง
ร้านยงยุทธการยาง/
3,200.-บาท

ร้านยงยุทธการยาง/
3,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2564  
 ลว. 18 พ.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

21
จ้างซ่อมแซมถนนแมส่ามแลบ-ท่า
ตาฝ่ัง โดยการถมดินและปรับผิว
จราจร

7,593         7,593         เฉพาะเจาะจง
ร้านออนวิกอ่สร้าง/
7,593.-บาท

ร้านออนวิกอ่สร้าง/
7,593.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 44/2564 
  ลว. 18 พ.ค.64

22
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ซ่อมแซม
ระบบประปา ม.7)

7,725         7,725         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
7,725.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
7,725.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2564   
ลว. 19 พ.ค.64

23 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง 32,350       32,350        เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
32,350.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
32,350.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2564   
ลว. 20 พ.ค.64

24
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
คลัง

36,150       36,150        เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
36,150.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
36,150.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2564   
ลว. 20 พ.ค.64

25
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กอง
การศึกษา ไตรมาส 3

20,861       20,861        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/20,861.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/20,861.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2564   
ลว. 21 พ.ค.64

26
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์          
กองการศึกษา ไตรมาส 3

2,810         2,810         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/2,810.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/2,810.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2564   
ลว. 21 พ.ค.64

27
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน หอ้งท้องถิน่
อ้าเภอแม่สะเรียง

5,394         5,394         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/5,394.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/5,394.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2564   
ลว. 21 พ.ค.64

28 จ้างซ่อมรถ EMS 8,312.30     8,312.30     เฉพาะเจาะจง
บ.โตโยต้า เชียงใหม่/
8,312.30 บาท

บ.โตโยต้า เชียงใหม่/
8,312.30 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/2564  
 ลว. 21 พ.ค.64

29
จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 
ส้านกัปลัด

8,230         8,230         เฉพาะเจาะจง
บ.สไมล์เวย์ ออโต้พาร์ท/
8,230.-บาท

บ.สไมล์เวย์ ออโต้พาร์ท/
8,230.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/2564  
 ลว. 25 พ.ค.64

30
จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมติดต้ัง
อปุกรณ์เพิ่มเติม อาคารเรียน 3 ชัน้
 12 หอ้งเรียน รร.อนบุาลฯ

37,640       37,640        เฉพาะเจาะจง
นายจักรี  บญุเจิง/
37,640.-บาท

นายจักรี  บญุเจิง/
37,640.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2564  
 ลว. 27 พ.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือสเปย์พ่นยุงและยาทา ยาจุด
กนัยุง

5,000         5,000         เฉพาะเจาะจง
ร้านออมสินเภสัช/5,000.-
บาท

ร้านออมสินเภสัช/5,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2564  
 ลว. 1 ม.ิย.64

2
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 มิ.ย.64

39,713       39,713        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
39,713.-บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/
39,713.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2564  
 ลว. 1 ม.ิย.64

3
จัดซ้ืออาหารเสริมนมส้าหรับ
ช่วยเหลือผู้ประกอบกจิการโคนม
และผลิตภณัฑ์นม

168,172     168,172      เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
168,172.-บาท

บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
168,172.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/2564  
 ลว. 1 ม.ิย.64

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ากองช่าง ไตรมาส 3 19,920       19,920        เฉพาะเจาะจง
ร้านแพมงคลเภสัช/
19,920.-บาท

ร้านแพมงคลเภสัช/
19,920.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/2564  
 ลว. 1 ม.ิย.64

5 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง กองช่าง 3,940         3,940         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
3,940.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
3,940.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/2564  
 ลว. 2 ม.ิย.64

6
จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสาร 
จ้านวน 1 ชุด

24,000       24,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านไทนไ์ซเรน/24,000.-
บาท

ร้านไทนไ์ซเรน/24,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/2564  
 ลว. 7 ม.ิย.64

7
จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กอง
ช่าง

9,390         9,390         เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์/
9,390.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์/
9,390.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/2564  
 ลว. 7 ม.ิย.64

8
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กอง
สาธารณสุข ไตรมาส 3

7,517         7,517         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/7,517.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/7,517.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2564  
 ลว. 9 ม.ิย.64

9
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง
สาธารณสุข ไตรมาส 3

4,870         4,870         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/4,870.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/4,870.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2564  
 ลว. 9 ม.ิย.64

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน กองคลัง 870           870            เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/870.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/870.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2564  
 ลว. 9 ม.ิย.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มถุินายน 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 5 กรกฎาคม 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

11 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.อนบุาลฯ 11,291.28   11,291.28   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
11,291.28.-บาท

บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
11,291.28.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2564  
 ลว. 10 ม.ิย.64

12 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 5 แหง่ 10,919.48   10,919.48   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
10,919.48.-บาท

บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
10,919.48.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/2564  
 ลว. 10 ม.ิย.64

13
จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.สพฐ. 9 
โรงเรียน

67,364.18   67,364.18   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
67,364.18.-บาท

บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
67,364.18.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2564  
 ลว. 10 ม.ิย.64

14
จ้างถอนหญ้าสวนสมนุไพร ศูนย์
เกษตรฯ

600           600            เฉพาะเจาะจง
นางบวัเรียง ไชยปญัญา/
600.-บาท

นางบวัเรียง ไชยปญัญา/
600.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/2564  
 ลว. 11 ม.ิย.64

15
จ้างถอนหญ้าสวนสมนุไพร ศูนย์
เกษตรฯ

600           600            เฉพาะเจาะจง
นายหนกั  แกว้สาค้า/
600.-บาท

นายหนกั  แกว้สาค้า/
600.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 55/2564  
 ลว. 11 ม.ิย.64

16 จ้างขุดร่องน้้า ศูนย์เกษตรฯ 600           600            เฉพาะเจาะจง
นายเฉลิมพันธ์  บญุยวง/
600.-บาท

นายเฉลิมพันธ์  บญุยวง/
600.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2564  
 ลว. 11 ม.ิย.64

17
จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน รร.
อนบุาลฯ

284,669     284,669      เฉพาะเจาะจง
นางอมรา  เกดิมงคล/
284,669.-บาท

นางอมรา  เกดิมงคล/
284,669.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2564  
 ลว. 11 ม.ิย.64

18
จ้างเหมาท้าปา้ยประชาสัมพันธ์ 
โครงการสนนัสนนุศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

390           390            เฉพาะเจาะจง ร้านปืด้ดีไซน์390.-บาท ร้านปืด้ดีไซน์390.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2564  
 ลว. 15 ม.ิย.64

19
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์   
กองช่าง ทะเบยีน กงข 447

590           590            เฉพาะเจาะจง
ร้านเบิม้มอเตอร์ไซค์/
590.-บาท

ร้านเบิม้มอเตอร์ไซค์/
590.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 59/2564  
 ลว. 15 ม.ิย.64

20
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเคร่ือง
ส้ารองไฟ

2,360         2,360         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/2,360.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/2,360.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2564  
 ลว. 18 ม.ิย.64

21 จัดซ้ือตรายาง กองคลัง 3,500         3,500         เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
3,500.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
3,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/2564  
 ลว. 21 ม.ิย.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

22 จ้างช่างทาสีเพดานอาคาร สนง. 900           900            เฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ  แกว้มณี/
900.-บาท

นายสมศักด์ิ  แกว้มณี/
900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2564  
 ลว. 24 ม.ิย.64

23
จ้างผู้ช่วยช่างทาสีเพดานอาคาร 
สนง.

630           630            เฉพาะเจาะจง
นางพรทิพย์  แกว้มณี/
630.-บาท

นางพรทิพย์  แกว้มณี/
630.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2564  
 ลว. 24 ม.ิย.64

24
จัดซ้ือวัสดุในการอบรมโครงการวัย
เรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษาและ
หา่งไกลยาเสพติด

6,000         6,000         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/6,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/6,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/2564  
 ลว. 25 ม.ิย.64

25
จ้างท้าปา้ยไวนลิโครงการวัยเรียน
วัยใสใส่ใจเพศศึกษาฯ

500           500            เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
500.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ัจ้างเลขที่ 63/2564   
ลว. 25 ม.ิย.64

26
จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
 กองช่าง

3,800         3,800         เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์/
3,800.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์/
3,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2564  
 ลว. 29 ม.ิย.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 ก.ค.64

53,793       53,793        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/2564  
 ลว. 1 ก.ค.64

2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.อนบุาลฯ 26,649.00   26,649.00   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
26,649.-บาท

บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
26,649.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115/2564  
 ลว. 1 ก.ค.64

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 5 แหง่ 66,446.64   66,446.64   เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
66,446.64.-บาท

บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
66,446.64.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116/2564  
 ลว. 1 ก.ค.64

4
จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.สพฐ. 9 
โรงเรียน

391,460.30 391,460.30  เฉพาะเจาะจง
บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
391,460.30.-บาท

บริษทั เฟรชมลิค์ จ้ากดั/
391,460.30.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/2564  
 ลว. 1 ก.ค.64

5 จัดซ้ือยางมะตอยส้าเร็จรูป 9,250         9,250         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
9,250.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
9,250.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/2564  
 ลว. 6 ก.ค.64

6
จัดซ้ือน้้ามันเคร่ือง รถน้้า บค-
7771 จ้านวน 1 แกลอน

1,500         1,500         เฉพาะเจาะจง
ร้านฝ้ายการช่าง/1,500.-
บาท

ร้านฝ้ายการช่าง/1,500.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 119/2564  
 ลว. 7 ก.ค.64

7 จ้างซักรีดผ้ามา่น จ้านวน 11 ผืน 1,100         1,100         เฉพาะเจาะจง
นางศิริพร  ทองประดิษฐ์/
1,100.-บาท

นางศิริพร  ทองประดิษฐ์/
1,100.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 65/2564  
 ลว. 7 ก.ค.64

8
จ้างไถปรับพื้นที่ภายในบริเวณ
ส้านกังานเทศบาลต้าบลแมย่วม

2,100         2,100         เฉพาะเจาะจง
ร้านออนวิกอ่สร้าง/
2,100.-บาท

ร้านออนวิกอ่สร้าง/
2,100.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2564  
 ลว. 9 ก.ค.64

9
จ้างเหมาบริการบคุคลช่วย
สนบัสนนุแหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง รร.อนบุาล ทต.แมย่วม

20,000       20,000        เฉพาะเจาะจง
นายโรจนศักด์ิ  จันตา/
20,000.-บาท

นายโรจนศักด์ิ  จันตา/
20,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 45/2564
ลว. 9 ก.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 4  สงิหาคม  2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

10
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน กอง
การศึกษา

13,000       13,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/13,000.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/13,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 120/2564  
 ลว. 12 ก.ค.64

11
จ้างเหมาติดต้ังผ้ามา่นกนัแสงยูวี 
กองคลัง

12,500       12,500        เฉพาะเจาะจง
ร้านประไพผ้ามา่น/
12,500.-บาท

ร้านประไพผ้ามา่น/
12,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2564  
 ลว. 13 ก.ค.64

12
จ้างซ่อมแซมรถตู้ รร.อนบุาล
ต้าบลแม่ยวม

21,720       21,720        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท
 จ้ากดั/21,720.-บาท

บริษทั สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท
 จ้ากดั/21,720.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 68/2564  
 ลว. 14 ก.ค.64

13
จ้างเหมาติดต้ังตลับหมกึชนดิเติม
ได้ เคร่ืองปร้ินเตอร์กองคลัง รหสั 
479-64-064

1,500         1,500         เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
1,500.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
1,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 69/2564  
 ลว. 16 ก.ค.64

14
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์กอง
คลัง ทะเบยีน กคน 811 มส.

1,900         1,900         เฉพาะเจาะจง
ร้านเบิม้มอเตอร์ไซด์/
1,900.-บาท

ร้านเบิม้มอเตอร์ไซด์/
1,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 70/2564  
 ลว. 16 ก.ค.64

15
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟกอง
คลัง รหสั 483-55-015

900           900            เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
900.-บาท

หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 71/2564  
 ลว. 16 ก.ค.64

16 จัดซ้ือวัสดุแผนที่ภาษี 5,454         5,454         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/5,454.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/5,454.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/2564  
 ลว. 19 ก.ค.64

17
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง กองช่าง 
จ้านวน 31 รายการ

15,949       15,949        เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
15,949.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
15,949.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/2564  
 ลว. 22 ก.ค.64

18
จ้างซ่อมรถมวิเซเว่น ทะเบยีน กข-
1037 มส.

11,660       11,660        เฉพาะเจาะจง
บริษทั สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท
 จ้ากดั/11,660.-บาท

บริษทั สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท
 จ้ากดั/11,660.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 72/2564  
 ลว. 30 ก.ค.64

19
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง
ปอ้งกนั รหสั 420-57-0015

1,750         1,750.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
1,750.-บาท

ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
1,750.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 73/2564  
 ลว. 30 ก.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 ส.ค.64

42,903       42,903        เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  123/2564
ลว. 2 ส.ค.64

2
จ้างซ่อมแซมหนา้ต่างหอ้งประชุม
สภาเทศบาลต้าบลแมย่วม

5,200         5,200         เฉพาะเจาะจง
ร้านสุริยากระจก
อลูมเินยีม/5,200.-บาท

ร้านสุริยากระจก
อลูมเินยีม/5,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  74/2564
ลว. 2 ส.ค.64

3
จัดซ้ือวัสดุเล่ือยโซ่ยนต์ จ้านวน 9 
รายการ

4,675         4,675         เฉพาะเจาะจง ร้านกจิเจริญ/4,675.-บาท ร้านกจิเจริญ/4,675.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/2564  
 ลว. 5 ส.ค.64

4 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ท่อประปา) 30,130       30,130        เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
30,130.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
30,130.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/2564  
 ลว. 6 ส.ค.64

5
จ้างซ่อมแซมหลังคาและทาสีฝ้า
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง

2,000         2,000         เฉพาะเจาะจง
นายเกรียงไกร  มลูฟอง/
2,000.-บาท

นายเกรียงไกร  มลูฟอง/
2,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  75/2564
ลว. 9 ส.ค.64

6
จ้างท้าปา้ยอะคริลิค ทางเข้า-ออก
ส้านกังานเทศบาลต้าบลแมย่วม

1,520         1,520         เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
1,520.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
1,520.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  76/2564
ลว. 9 ส.ค.64

7
จ้างซ่อมรถมาสด้า ทะเบยีน บค-
4546 มส.

11,400       11,400        เฉพาะเจาะจง
บจ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท/
11,400.-บาท

บจ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท/
11,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  77/2564
ลว. 9 ส.ค.64

8
จัดซ้ือยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง 
รถมาสด้า ทะเบยีน บค-4546 มส.

19,200       19,200        เฉพาะเจาะจง อูช่่างโข่ง/19,200.-บาท อูช่่างโข่ง/19,200.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 126/2564  
 ลว. 23 ส.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 6  กันยายน 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงิน

จดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสญัญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
กองสาธารณสุข (ล้างแอร์) จ้านวน
 2 เคร่ือง

2,200         2,200         เฉพาะเจาะจง
ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
2,200.-บาท

ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
2,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 78/2564  
 ลว. 24 ส.ค.64

10

จ้างเหมากอ่สร้างโครงการพัฒนา
รูปแบบการใหบ้ริการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปว่ยกลุ่มที่มปีญัหากล้ามเนือ้ 
บา้นหว้ยทราย ม.5

139,600     139,600      เฉพาะเจาะจง
หจก.ซีแอลแพลนนิง่/
139,600.-บาท

หจก.ซีแอลแพลนนิง่/
139,600.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 46/2564
ลว. 25 ส.ค.64

11

จ้างเหมากอ่สร้างโครงการพัฒนา
สถานศึกษาเปน็แหล่งเรียนรู้คู่
พอเพียงที่ยัง่ยืน ณ รร.อนบุาล
เทศบาลต้าบลแมย่วม

150,000     150,000      เฉพาะเจาะจง
หจก.ซีแอลแพลนนิง่/
150,000.-บาท

หจก.ซีแอลแพลนนิง่/
150,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 47/2564
ลว. 25 ส.ค.64

12 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 2,600         2,600         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/2,600.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/2,600.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 79/2564  
 ลว. 26 ส.ค.64

13
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกจิท้องถิน่อ
ละชุมชน

2,760         2,760         เฉพาะเจาะจง ร้านเนสกอ๊ปปี้/2,760.-บาท ร้านเนสกอ๊ปปี้/2,760.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 80/2564  
 ลว. 26 ส.ค.64

14
จ้างติดต้ังกระจกประตูบานสวิง
แบบคู่

15,000       15,000        เฉพาะเจาะจง
ร้านกระจกสุริยง/15,000.-
บาท

ร้านกระจกสุริยง/15,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2564  
 ลว. 27 ส.ค.64

15
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ้านวน 2 เคร่ือง

6,300         6,300         เฉพาะเจาะจง
ร้านสัญญาเคร่ืองเย็น/
6,300.-บาท

ร้านสัญญาเคร่ืองเย็น/
6,300.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 82/2564  
 ลว. 30 ส.ค.64

16
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างใช้ซ่อมแซม
สนามฟุตซอล

12,705       12,705        เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
12,705.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
12,705.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/2564  
 ลว. 31 ส.ค.64

448,193.00 รวม



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ประจ้าเดือน
 ก.ย.64

-            เฉพาะเจาะจง
หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

หจก.เค.ซี.ซี.แมส่ะเรียง/.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
128/2564ลว. 1 ก.ย.64

2
จัดซ้ือวัสดุส้านกังานกองคลัง ไตร
มาส 4

22,440          22,440       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์22,440.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์22,440.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
129/2564ลว. 1 ก.ย.64

3
จัดซ้ือวัสดุคอมพิเตอร์กองคลัง 
ไตรมาส 4

23,099          23,099       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์23,099.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์23,099.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
130/2564ลว. 1 ก.ย.64

4
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบยีน 
80-1343

2,040           2,040         เฉพาะเจาะจง
อูว่ัฒนา แมส่ะเรียง/
2,040.-บาท

อูว่ัฒนา แมส่ะเรียง/
2,040.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  83/2564
ลว. 3 ก.ย.64

5
จัดซ้ือวัสดุส้านกังานกอง
สาธารณสุข ไตรมาส 4

2,096           2,096         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์2,096.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์2,096.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
131/2564ลว. 8 ก.ย.64

6
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กอง
สาธารณสุข ไตรมาส 4

2,610           2,610         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์2,610.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์2,610.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
132/2564ลว. 8 ก.ย.64

7
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง  
ไตรมาส 4

17,000          17,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์17,000.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์17,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
133/2564ลว. 8 ก.ย.64

8
จัดซ้ือวัสดุส้านกังานกองการศึกษา
 ไตรมาส 4

9,527           9,527         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์9,527.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์9,527.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
134/2564ลว. 8 ก.ย.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กันยายน 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 6  ตลุาคม 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

9
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กอง
การศึกษา ไตรมาส 4

2,119           2,119         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์2,119.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์2,119.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
135/2564ลว. 8 ก.ย.64

10 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน (หอ้งท้องถิน่) 24,081          24,081       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์24,081.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์24,081.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
136/2564ลว. 8 ก.ย.64

11
จ้างต่อเติมพื้นเวทีหอ้งประชุมสภา
เทศบาลต้าบลแมย่วม

14,000          14,000       เฉพาะเจาะจง นายปูด้/14,000.-บาท นายปูด้/14,000.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  84/2564
ลว. 8 ก.ย.64

12
จัดซ้ือโปรแกรมส้าเร็จรูปทะเบยีน
ทรัพย์สิน

19,900          19,900       เฉพาะเจาะจง
อาทิตย์ ซอฟต์แวร์/
19,900.-บาท

อาทิตย์ ซอฟต์แวร์/
19,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
137/2564ลว. 9 ก.ย.64

13
จัดซ้ือวัสดุส้านกังานส้านกัปลัด 
ไตรมาส 4

21,384          21,384       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์21,384.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์21,384.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
139/2564ลว. 9 ก.ย.64

14
จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัวส้านกั
ปลัด ไตรมาส 4

6,480           6,480         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์6,480.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์6,480.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
140/2564ลว. 9 ก.ย.64

15
จัดซ้ือวัสดุคอมส้านกัปลัด ไตรมาส
 4

4,916           4,916         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์4,916.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์4,916.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
141/2564ลว. 9 ก.ย.64

16
จัดซ้ือวัสดุการเกษตรส้านกัปลัด 
ไตรมาส 4

620              620           เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาสน/์620.-บาท ร้านไพลินสาสน/์620.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
142/2564ลว. 9 ก.ย.64

17 จ้างท้าชัน้วางเอกสารกองคลัง 90,000          90,000       เฉพาะเจาะจง ร้านล้านช่าง/90,000.-บาท ร้านล้านช่าง/90,000.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  85/2564
ลว. 9 ก.ย.64

18
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ้านวน
 1 เคร่ือง

59,000          59,000       เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีพี เคมคััล ซัพ
พลาย จ้ากดั/59,000.-บาท

บริษทั ทีพี เคมคััล ซัพ
พลาย จ้ากดั/59,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
143/2564ลว. 10 ก.ย.64

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังานกองคลัง 12,000          12,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์12,000.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์12,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
144/2564ลว. 10 ก.ย.64

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง 5,700           5,700         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์5,700.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์5,700.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
145/2564ลว. 10 ก.ย.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

21 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง 17,000          17,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์17,000.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์17,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
146/2564ลว. 10 ก.ย.64

22
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์      
(รร.อนบุาล)

85,000          85,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์85,000.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์85,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
147/2564ลว. 10 ก.ย.64

23
จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ส้านกัปลัด

122,183.30    122,183.30 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วิสโกซิ้ทเต็ม จ้ากดั/
122,183.30.-บาท

บริษทั วิสโกซิ้ทเต็ม 
จ้ากดั/122,183.30.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
148/2564ลว. 10 ก.ย.64

24
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังานกอง
การศึกษา

12,500          12,500       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์12,500.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์12,500.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
149/2564ลว. 13 ก.ย.64

25 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน ศพด. 25,700          25,700       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์25,700.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์25,700.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
150/2564ลว. 13 ก.ย.64

26
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กอง
การศึกษา

4,300           4,300         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์4,300.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์4,300.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
151/2564ลว. 13 ก.ย.64

27 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด. 8,600           8,600         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์8,600.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์8,600.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
152/2564ลว. 13 ก.ย.64

28
จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 
ศพด.บา้นหว้ยทราย

13,400          13,400       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์13,400.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์13,400.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
153/2564ลว. 13 ก.ย.64

29 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน ส้านกัปลัด 40,550          40,550       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์40,550.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์40,550.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
154/2564ลว. 14 ก.ย.64

30
จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส้านกั
ปลัด

4,300           4,300         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์4,300.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์4,300.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
155/2564ลว. 14 ก.ย.64

31 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ากองช่าง ไตรมาส 4 51,345          51,345       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์51,345.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์51,345.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
156/2564ลว. 14 ก.ย.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

32
จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตามโครงการ
พัฒนารูปแบบการใหบ้ริการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

300,000        300,000     เฉพาะเจาะจง
บริษทั ทีพี เคมคััล ซัพ
พลาย จ้ากดั/300,000.-
บาท

บริษทั ทีพี เคมคััล ซัพ
พลาย จ้ากดั/300,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
157/2564ลว. 14 ก.ย.64

33 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองช่าง 4,500           4,500         เฉพาะเจาะจง
ร้านสัญญาเคร่ืองเย็น/
4,500.-บาท

ร้านสัญญาเคร่ืองเย็น/
4,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  86/2564
ลว. 14 ก.ย.64

34
จัดซ้ือเคร่ืองอดักอ้นพลาสติกไฮ
ดรอลิค จ้านวน 1 เคร่ือง

120,000        120,000     เฉพาะเจาะจง
บริษทั 3 อาร์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากดั/120,000.-บาท

บริษทั 3 อาร์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากดั/120,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
158/2564ลว. 16 ก.ย.64

35 จัดซ้ือถังขยะ จ้านวน 24 ถัง 10,080          10,080       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์10,080.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์10,080.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
159/2564ลว. 16 ก.ย.64

36
จ้างรถขนขยะอนัตรายไป จ.
แม่ฮ่องสอน

2,500           2,500         เฉพาะเจาะจง
นายเชิด  ค้ายะเดช/
2,500.-บาท

นายเชิด  ค้ายะเดช/
2,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  87/2564
ลว. 16 ก.ย.64

37
จ้างรถขนขยะอนัตรายไป จ.
แม่ฮ่องสอน

2,500           2,500         เฉพาะเจาะจง
นางสร้อยเพชร  แกว้สา
ค้า/2,500.-บาท

นางสร้อยเพชร  แกว้สา
ค้า/2,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  88/2564
ลว. 16 ก.ย.64

38
จัดซ้ือผ้ามา่นพร้อมราวติดต้ัง 
(หอ้งปลัด,นายก)

20,000          20,000       เฉพาะเจาะจง
บ.จุฬาพรผ้ามา่น/
20,000.-บาท

บ.จุฬาพรผ้ามา่น/
20,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
160/2564ลว. 22 ก.ย.64

39
จัดซ้ือผ้าใบเต็นท์ ขนาด 4x6 เมตร
 จ้านวน 1 ผืน

10,000          10,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาสน/์10,000.-
บาท

ร้านไพลินสาสน/์10,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
161/2564ลว. 22 ก.ย.64

40
จ้างท้ากรอบรูปแผนที่ต้าบล
แม่ยวม จ้านวน 2 กรอบ

2,400           2,400         เฉพาะเจาะจง ร้านกระจกสุริยง/2,400.-บาท ร้านกระจกสุริยง/2,400.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่  89/2564
ลว. 23 ก.ย.64

41 จัดซ้ือวัสดกอ่สร้าง กองช่าง 4,000           4,000         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
4,000.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
4,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  
162/2564ลว. 27 ก.ย.64

รวม 1,199,870.30 


