


ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้าด่ืมประจ้าป ีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

19,656          19,656        เฉพาะเจาะจง
น้้าด่ืมคลาสสิก/19,656.-
บาท

น้้าด่ืมคลาสสิก/19,656.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2565    
ลว. 1 ต.ค.64

2
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ส้านกัปลัด
ประจ้าเดือน ต.ค.2564

25.399.30 25.399.30 เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
25,399.30บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
25,399.30บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2565    
ลว. 1 ต.ค.64

3
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองช่าง
ประจ้าเดือน ต.ค.2564

4,425.70       4,425.70     เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
4,425.70บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
4,425.70บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2565    
ลว. 1 ต.ค.64

4
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กอง
สาธาฯประจ้าเดือน ต.ค.2564

3,700.00       3,700.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
3,700.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
3,700.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2565    
ลว. 1 ต.ค.64

5
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กอง
การศึกษา ประจ้าเดือน ต.ค.2564

219.10          219.10        เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
219.10บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
219.10บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2565    
ลว. 1 ต.ค.64

6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส้านกังาน 28,800          28,800        เฉพาะเจาะจง
บจ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์/
28,800.-บาท

บจ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์/
28,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2565   
 ลว. 1 ต.ค.64

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร รร.อนบุาล 14,400          14,400        เฉพาะเจาะจง
บจ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์/
14,400.-บาท

บจ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์/
14,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2565   
 ลว. 1 ต.ค.64

8

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังาน        
ด้านการจัดเกบ็รายได้ และงาน
ในระบบบนัทึกบญัชี อปท.

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

น.ส.ศิริขวัญ  ทะนนัชัย/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่4 พฤศจกิายน 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

9
จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังาน        
การเงินและบญัชี

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

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

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 2/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

10
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

สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

11
จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานดูแล
ฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงต าบลแมย่วม

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

นายพันธ์พิพัฒน   เกดิผล/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 4/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

12
จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
สนบัสนนุการปฎบิติังานเสริมใน
งานสังคมและสงเคราะห์

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

น.ส.สรารัตน ์ พิมพกรรณ์/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

13 จ้างเหมาบริการบคุคลใหม้า
ปฏบิติังานด้านธุรการส านกัปลัด

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

น.ส.พัชรินทร์  แปงชัย/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

14

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานอ านวย
ความสะดวกในงานของฝ่าย
บริหารในงานส านกัปลัด

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

น.ส.พิจิตรา  มะโน/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

15

จา้งเหมาบริการบคุคลใหม้าสนับสนุน
การปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (พนักงานดับเพลิง) สังกดั
ส านักปลัด

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

นายศุภกฤต  อทัธุโน/
90,000-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

16

จา้งเหมาบริการบคุคลใหม้าสนับสนุน
การปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (พนักงานดับเพลิง) สังกดั
ส านักปลัด

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

นายกฤษดา  ลือชัยลาม/
90,000-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2565  
 ลว. 1 ต.ค.64

17

จา้งเหมาบริการบคุคลใหม้าสนับสนุน
การปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั (พนักงานดับเพลิง) สังกดั
ส านักปลัด

90,000          90,000        เฉพาะเจาะจง
นายประวุตร์  ถาวร/
90,000-บาท

นายประวุตร์  ถาวร/
90,000-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2565
 ลว. 1 ต.ค.64

18
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานพนกังานขับรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน

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

นายสิทธิพร  อนิทพงศ์/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565
 ลว. 1 ต.ค.64

19
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานพนกังานขับรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน

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

นายณัฐพนธ์  แกว้สาค้า/
90,000.-

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
12/2565ลว. 1 ต.ค.64

20

จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานผู้ปฏบิติัการแพทย์
ฉุกเฉิน

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

น.ส.ปาทิตตา  วงค์วรชน/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
13/2565ลว. 1 ต.ค.64

21

จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานผู้ปฏบิติัการแพทย์
ฉุกเฉิน

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

นายฉัตรมงคล  ปาละ/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
14/2565ลว. 1 ต.ค.64

22
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานด้านการเบกิจ่ายเงิน 
กองสาธารณสุข

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

น.ส.วรารัตน ์ สุดใจ/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 15/2565
 ลว. 1 ต.ค.64

23
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

สัญญาจ้างเลขที่ 
16/2565ลว. 1 ต.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

24

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

สัญญาจ้างเลขที่ 
17/2565ลว. 1 ต.ค.64

25

จ้างเหมาบริการบคุคล พนกังาน
ขับรถบรรทุกเทท้ายเครนไฮโรลิค
 พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนดิ 6
 ล้อ

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

นายไพบลูย์   แสงทอง/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
18/2565ลว. 1 ต.ค.64

26
จ้างเหมาบริการบคุคลสนบัสนนุ
การปฏบิติังานเสริมด้านซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง

108,000        108,000      เฉพาะเจาะจง
นายจักรพันธ์ ขันทะพงษ ์/
108,000.-บาท

นายจักรพันธ์ ขันทะพงษ ์/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
19/2565ลว. 1 ต.ค.64

27

จา้งเหมาบริการบคุคลเพือ่สนับสนุน
การปฏบิติังานในด้านการ
ประสานงานและพฒันางานด้านเด็ก
และเยาวชนและการจดัท าขอ้มูล

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

นายธีรภทัร  แกว้มา/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
20/2565ลว. 1 ต.ค.64

28

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติังานในด้าน
การจัดท าเอกสารการเงินและ
บญัชีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) จ านวน 6 แหง่ 1 สาขา

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

น.ส.สุลาวัลย์   มะขาม/
96,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
21/2565ลว. 1 ต.ค.64

29

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแมก่อง
แป (สาขาบา้นท่าตาฝ่ัง)

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

น.ส.ลินนิ  สาคร/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
22/2565ลว. 1 ต.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

30

จ้างเหมาบริการบคุคล ใหม้า
สนบัสนนุการปฏบิติัหนา้ที่ในการ
จัดการเรียนการสอนส้าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นแมก่อง
แป (สาขาบา้นท่าตาฝ่ัง)

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

น.ส.สุภา  สาคร/
102,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
23/2565ลว. 1 ต.ค.64

31
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

สัญญาจ้างเลขที่ 
24/2565ลว. 1 ต.ค.64

32

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

สัญญาจ้างเลขที่ 
25/2565ลว. 1 ต.ค.64

33

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

สัญญาจ้างเลขที่ 
26/2565ลว. 1 ต.ค.64

34
จ้างเหมาบริการบคุคลสายงาน
สอนเอกดนตรี(ผู้ชว่ยครู)  โรงเรียน

อนบุาลเทศบาลต าบลแมย่วม

114,000        114,000      เฉพาะเจาะจง
นายนทิัศน ์ ภชู่างทอง/
114,000.-บาท

นายนทิัศน ์ ภชู่างทอง/
114,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
27/2565ลว. 1 ต.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

35

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

สัญญาจ้างเลขที่ 
28/2565ลว. 1 ต.ค.64

36
จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
สายงานสอนเอกประถมศึกษา
(ผู้ชว่ยครู) ของโรงเรียนอนบุาล

เทศบาลต าบลแมย่วม

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

นายธีรวัจน ์ กนัจะมลู/
120,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
29/2565ลว. 1 ต.ค.64

37

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

สัญญาจ้างเลขที่ 
30/2565ลว. 1 ต.ค.64

38
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

สัญญาจ้างเลขที่ 
31/2565ลว. 1 ต.ค.64

39
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานผู้ปฏบิติัการแพทย์
ฉุกเฉิน

90,000          90,000        เฉพาะเจาะจง
นายเรืองศักด์ิ ไตร
สุวรรณคีรี /90,000.-บาท

นายเรืองศักด์ิ ไตร
สุวรรณคีรี /90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
32/2565ลว. 1 ต.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

40
จ้างเหมาบริการบคุคล เพื่อ
ปฏบิติังานด้านธุรการโรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต าบลแมย่วม

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

นางจิรัชญา  จันทร์แกว้/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
33/2565ลว. 1 ต.ค.64

41

จ้างเหมาบริการบคุคลสายงาน
สอนเอกภาษาไทย (ผู้ชว่ยครู)  

โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต าบล

แมย่วม

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

น.ส.วรกาญจน ์ อภบิาล
วนา/114,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
34/2565ลว. 1 ต.ค.64

42
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

สัญญาจ้างเลขที่ 
35/2565ลว. 1 ต.ค.64

43 จ้างเหมาบริการบคุคลสนบัสนนุ
โครงการโรงเรียนพอเพยีง โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม

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

นางจันทา  อนัธุโน/
108,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
36/2565ลว. 1 ต.ค.64

44
จ้างเหมาบริการบคุคล 
ปฏบิติังาน แมบ่า้น  โรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต าบลแมย่วม

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

น.ส.อ้าไพ  ผัดใจ/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
37/2565ลว. 1 ต.ค.64

45

จ้างเหมาบริการบคุคล 
ปฏบิติังาน พนกังานขับรถรับส่ง
นกัเรียน  โรงเรียนอนบุาลเทศบาล
ต าบลแมย่วม ประจ้ารถหมายเลข
ทะเบยีน มส ๘๒๒

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

นายชวัลวิทย์  จันตา/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
38/2565ลว. 1 ต.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

46

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

สัญญาจ้างเลขที่ 
39/2565ลว. 1 ต.ค.64

47

จ้างเหมาบริการบคุคล 
ปฏบิติังานช่วยส่งเสริมสนบัสนนุ
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลต้าบล
แม่ยวม

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

นายโรจนศักด์ิ  จันตา/
90,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 
40/2565ลว. 1 ต.ค.64

48 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าบาดาล 23,900          23,900        เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
23,900 บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
23,900 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2565  
ลว. 8 ต.ค.64

49 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ้านวน 168 ชุด 92,400          92,400        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/92,400 
บาท

ร้านไพลินสาส์น/92,400 
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2565   
ลว. 12 ต.ค.64

50 จัดซ้ือกระสอบทราย 6,000           6,000         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/6,000
 บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/6,000
 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2565  
 ลว. 12 ต.ค.64

51
จ้างเหมารถขนขยะ ทะเบยีน บผ
 9813 ล้าพูน

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

นายสมคิด  กนัทะวงค์/
24,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2565   
 ลว. 14 ต.ค.64

52
จ้างเหมารถขนขยะ ทะเบยีน บง
 251 แมฮ่่องสอน

24,000          24,000        เฉพาะเจาะจง
นางสร้อยเพชร แกว้สาค้า/
24,000.-บาท

นางสร้อยเพชร แกว้สาค้า/
24,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2565   
 ลว. 14 ต.ค.64

53
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ปดิเทอม
1/2564 รร.อนบุาลฯ

16,265.60     16,265.60   เฉพาะเจาะจง
บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
16,265.60บาท

บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
16,265.60บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2565  
 ลว. 15 ต.ค.64

54
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ปดิเทอม
1/2564 ศพด.

15,514.88     15,514.88   เฉพาะเจาะจง
บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
15,514.88บาท

บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
15,514.88บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2565  
 ลว. 15 ต.ค.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

55
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ปดิเทอม
1/2564 รร.สพฐ.

96,342.40     96,342.40   เฉพาะเจาะจง
บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
96,342.40บาท

บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
96,342.40บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2565  
 ลว. 15 ต.ค.64

56 จ้างท้าตรายาง กองคลัง 320              320            เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/320 
บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/320 
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2565   
 ลว. 19 ต.ค.64

57
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ซ่อมแซม
ประปาบา้นหว้ยโผ)

2,095           2,095         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/2,095
 บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/2,095
 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2565  
 ลว. 25 ต.ค.64

58
จ้างซ่อมนถจักรยานยนต์กองช่าง
 ทะเบยีน กงข 447 มส.

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

ร้านเบิม้มอเตอร์ไซด์/
3,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2565   
 ลว. 25 ต.ค.64

59
จ้างท้าปา้ยไวนลิอาคารงาน
ปอ้งกนัฯ ขนาด 1*3 เมตร

390              390            เฉพาะเจาะจง ร้านปืด๊ดีไซน์/390.-บาท ร้านปืด๊ดีไซน์/390.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2565   
 ลว. 25 ต.ค.64

60
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กอง
สาธารณสุข รหสั 416-58-0064

100              100            เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอที เซ็นต์เตอร์ กรุ๊ป/
100.-บาท

หจก.ไอที เซ็นต์เตอร์ กรุ๊ป/
100.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2565   
 ลว. 25 ต.ค.64

61
เช่าพื้นที่ท้าเว็บไซต์และจด
ทะเบยีนโดเมนเนม ทต.แมย่วม

34,900          34,900        เฉพาะเจาะจง
บจ.ไอ.ที.โกลโบล/
34,900.-บาท

บจ.ไอ.ที.โกลโบล/
34,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2565  
  ลว. 26 ต.ค.64

62
จ้างเหมาเดินสายและติดต้ัง
ระบบอนิเตอร์เนต็หอ้งปอ้งกนัฯ

3,500           3,500         เฉพาะเจาะจง
นายชัชชัย  กอ้งงามเลิศ/
3,500.-บาท

นายชัชชัย  กอ้งงามเลิศ/
3,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2565  
  ลว. 29 ต.ค.64

ยอดรวม 4,445,928.68 


