
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
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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


