


ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ส้านกัปลัด
 ประจ้าเดือน ธ.ค.64

36,725          36,725        เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
36,725.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
36,725.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2565  
ลว. 1 ธ.ค.64

2
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองช่าง 
ประจ้าเดือน ธ.ค.64

7,026.90       7,026.90     เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
7,026.90 บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
7,026.90 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2565  
ลว. 1 ธ.ค.64

3
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองสาธาฯ
 ประจ้าเดือน ธ.ค.64

6,200           6,200         เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
6,200.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
6,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2565  
ลว. 1 ธ.ค.64

4
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กอง
การศึกษา ประจ้าเดือน ธ.ค.64

220              220            เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
220.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
220.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2565  
ลว. 1 ธ.ค.64

5
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง รร.อนบุาล
 ทต.มย. ประจ้าเดือน ธ.ค.64

1,800           1,800         เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
1,800.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
1,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2565  
ลว. 1 ธ.ค.64

6 จัดซ้ือปุย๋เคม ีส้านกัปลัด 980              980            เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่อนเกษตร/980.-บาท ร้านเพื่อนเกษตร/980.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2565  
ลว. 1 ธ.ค.64

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,996           1,996         เฉพาะเจาะจง ร้านจ้ารัสวัสดุ/1,996.-บาท ร้านจ้ารัสวัสดุ/1,996.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2565  
ลว. 2 ธ.ค.64

8
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
บา้นแพะคะปวง หมู ่12

580,000        580,000      เฉพาะเจาะจง บจ.อคัรโยธิน/580,000บาท บจ.อคัรโยธิน/580,000บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 45/2565
 ลว. 7 ธ.ค.64

9
จ้างเหมากอ่สร้างโรงจอดรถ
ส้านกังานเทศบาลต้าบลแมย่วม

333,300        333,300      เฉพาะเจาะจง
หจก.รุ่งอดุมพาณิชย/์
333,300.-บาท

หจก.รุ่งอดุมพาณิชย/์
333,300.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 46/2565
 ลว. 13 ธ.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่6  มกราคม  2565



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

10
จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม
โครงการเงินอดุหนนุเฉพาะกจิ 
(กองช่าง)

3,294           3,294         เฉพาะเจาะจง ร้านเนสกอ๊ปปี้/3,294.-บาท ร้านเนสกอ๊ปปี้/3,294.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 24/2565
 ลว. 14 ธ.ค.64

11 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 400              400            เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/400.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2565 
ลว. 14 ธ.ค.64

12 จ้างซ่อมรถกระเช้า 4,180           4,180         เฉพาะเจาะจง
บจ.สไลย์เวย์ออโต้พาร์ท/
4,180.-บาท

บจ.สไลย์เวย์ออโต้พาร์ท/
4,180.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 26/2565
ลว. 17 ธ.ค.64

13 จัดซ้ือซัมเมร์ิส 35,800          35,800        เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
35,800.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
35,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 34/2565
ลว. 17 ธ.ค.64

14
จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน 
(เคร่ืองปรับอากาศกองช่าง)

19,450          19,450        เฉพาะเจาะจง
ร้านสัญญาเคร่ืองเย็น/
19,450.-บาท

ร้านสัญญาเคร่ืองเย็น/
19,450.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 35/2565 
ลว. 17 ธ.ค.64

15 จ้างถ่ายเอกสารกองช่าง 1,178           1,178         เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
1,178.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
1,178.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2565 
ลว. 20 ธ.ค.64

16
จัดซ้ือท่อประปา หมู ่1 จ้านวน 5
 รายการ

5,990           5,990         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
5,990.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
5,990.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2565 
ลว. 22 ธ.ค.64

17 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้ (ซ่อมไฟกิง่) กองช่าง 
ไตรมาส 1

49,945          49,945        เฉพาะเจาะจง
ร้านจ้ารัสวัสดุ/49,945.-
บาท

ร้านจ้ารัสวัสดุ/49,945.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ัซ้ือเลขที่ 37/2565 
ลว. 22 ธ.ค.64

18
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการขุด
ลอกล้าหว้ยบา้นหว้ยบง หมู ่11

106,200        106,200      เฉพาะเจาะจง
ร้านไบร์ทกอ่สร้าง/
106,200.-บาท

ร้านไบร์ทกอ่สร้าง/
106,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 47/2565
 ลว. 23 ธ.ค.64

19
จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ้านวน 1 เคร่ือง

59,000          59,000        เฉพาะเจาะจง
บจ.ทีพี เคมคัีล ซัพพลาย/
59,000.-บาท

บจ.ทีพี เคมคัีล ซัพพลาย/
59,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 38/2565 
ลว. 24 ธ.ค.64

20
จัดซ้ือทรายอะเบทและน้้ายาพ่น
หมอกควัน

99,200          99,200        เฉพาะเจาะจง
บจ.ทีพี เคมคัีล ซัพพลาย/
99,200.-บาท

บจ.ทีพี เคมคัีล ซัพพลาย/
99,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 39/2565 
ลว. 24 ธ.ค.64
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21 จัดซ้ือหวัฉีดน้้าดับเพลิง 1 หวั 23,000          23,000        เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมก่าร
ดับเพลิง/23,000.-บาท

หจก.เชียงใหมก่าร
ดับเพลิง/23,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 40/2565
ลว. 27 ธ.ค.64

22
จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยั จ้านวน 
5 รายการ

77,900          77,900        เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมก่าร
ดับเพลิง/77,900.-บาท

หจก.เชียงใหมก่าร
ดับเพลิง/77,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 41/2565 
ลว. 27 ธ.ค.64

23
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กอง
สาธารณสุข ไตรมาส 1

3,915           3,915         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/3,915.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/3,915.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 42/2565 
ลว. 27 ธ.ค.64

24
จัดซ้ือวัสดุส้านกังานกอง
สาธารณสุข ไตรมาส 1

5,419           5,419         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/5,419.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/5,419.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 43/2565 
ลว. 27 ธ.ค.64

25
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง
ไตรมาส 1

537              537            เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น/537.-บาท ร้านไพลินสาส์น/537.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 44/2565 
ลว. 27 ธ.ค.64

26
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ากองช่าง ไตรมาส
 1

678              678            เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น/678.-บาท ร้านไพลินสาส์น/678.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 45/2565 
ลว. 27 ธ.ค.64

27
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างกองช่าง ไตร
มาส 1

1,078           1,078         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/1,078.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/1,078.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 46/2565 
ลว. 27 ธ.ค.64

28
จัดซ้ือวัสดุส้านกังานกองช่าง 
ไตรมาส 1

13,863          13,863        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/13,863.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/13,863.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 47/2565 
ลว. 27 ธ.ค.64

29
จัดซ้ือวัสดุส้านกังานกองคลัง 
ไตรมาส 1

10,805          10,805        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/10,805.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/10,805.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 48/2565 
ลว. 30 ธ.ค.64
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ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

30

จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยโผ 
(สาขาบา้นแมก่องคา)

67,500          67,500        เฉพาะเจาะจง
นางสาวจินตรา  เอมชล
วิทย/์67,500.-บาท

นางสาวจินตรา  เอมชล
วิทย/์67,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 48/2565
 ลว. 30 ธ.ค.64

31
จา้งเหมาบริการบคุคลใหม้า
ปฏบิติังานสนับสนุนงานปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั สังกดัส านักปลัด

72,000          72,000        เฉพาะเจาะจง
นายสุทัศน ์ มลูฟอง/
72,000.-บาท

นายสุทัศน ์ มลูฟอง/
72,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 49/2565
 ลว. 30 ธ.ค.64

ยอดรวม 1,629,579.90 


