


ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.อนบุาล
 ทต.มย. เทอม 2/2564

88,277.28     88,277.28   เฉพาะเจาะจง
บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
88,277.28บาท

บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
88,277.28บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

2
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด.      
เทอม 2/2564

94,972.80     94,972.80   เฉพาะเจาะจง
บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
94,972.80บาท

บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
94,972.80บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

3
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ส้านกัปลัด
 ประจ้าเดือน พ.ย.64

26,250          26,250        เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
26,250.-บาท

หจก.เทพนฤมติร แมส่ะ
เรียง/26,250.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

4
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองช่าง 
ประจ้าเดือน พ.ย.64

6,160           6,160         เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
6,160.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
6,160.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

5
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองสาธาฯ
 ประจ้าเดือน พ.ย.64

5,100           5,100         เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
5,100.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
5,100.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

6
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กอง
การศึกษา ประจ้าเดือน พ.ย.64

1,700           1,700         เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
1,700.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
1,700.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

7
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง รร.อนบุาล
 ทต.มย. ประจ้าเดือน พ.ย.64

2,000           2,000         เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
2,000.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
2,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

8
จัดซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ      
เทอม 2/2564

563,598.88    563,598.88  เฉพาะเจาะจง
บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
563,598.88บาท

บจ.เฟรชมลิค์ เชียงใหม่/
563,598.88บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2565  
ลว. 1 พ.ย.64

9
จ้างเหมารถตู้รับส่งนกัเรียน รร.
อนบุาล ทต.มย.

350,000        350,000      เฉพาะเจาะจง
นางอมรา  เกดิมงคล/
350,000.-บาท

นางอมรา  เกดิมงคล/
350,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2565 
ลว. 1 พ.ย.64

10
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กอง
ช่าง จ้านวน 46 รายการ

19,038          19,038        เฉพาะเจาะจง
ร้านจ้ารัสวัสดุ/19,038.-
บาท

ร้านจ้ารัสวัสดุ/19,038.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 23/2565 
ลว. 2 พ.ย.64

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564
เทศบาลต าบลแมย่วม
วันที ่7 ธันวาคม 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

11
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 
กองคลัง ทะเบยีน กคน 811 มส

1,785           1,785         เฉพาะเจาะจง
ร้านเบิม้มอเตอร์ไซด์/
1,785.-บาท

ร้านเบิม้มอเตอร์ไซด์/
1,785.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2565 
ลว. 2 พ.ย.64

12
จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ    
กองช่าง จ้านวน 17 ชุด

306              306            เฉพาะเจาะจง ร้านเนสกอ๊ปปี้/1,205.-บาท ร้านเนสกอ๊ปปี้/1,205.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 13/2565
ลว. 3 พ.ย.64

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,205           1,205         เฉพาะเจาะจง
ร้านแมส่ะเรียงอะไหล่/
1,205.-บาท

ร้านแมส่ะเรียงอะไหล่/
1,205.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 14/2565
ลว. 3 พ.ย.64

14 จัดซ้ือสายเคเบิล้ HDMI กองคลัง 220              220            เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
220.-บาท

หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
220.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2565 
ลว. 4 พ.ย.64

15 จา้งยา้ยเคร่ืองปรับอากาศหอ้งปอ้งกนั
 รหสั 420-57-0015

4,500           4,500         เฉพาะเจาะจง
ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
4,500-บาท

ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
4,500-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2565 
ลว. 4 พ.ย.64

16 จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์งานปอ้งกนั 
รหสั 416-63-0087

3,500           3,500         เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
3,500.-บาท

หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
3,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2565 
ลว. 4 พ.ย.64

17 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองช่าง 
รหสั 416-55-0037

450              450            เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
450.-บาท

หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป/
450.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2565 
ลว. 8 พ.ย.64

18
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา รหสั 
416-51-0028

2,400           2,400         เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/2,400.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/2,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2565 
ลว. 10 พ.ย.64

19 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง กองช่าง 11,980          11,980        เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
11,980.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
11,980.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 25/2565 
ลว. 15 พ.ย.64

20
จ้างบริการตรวจรับรองจาก
ส้านกังานชัง่ตวงวัด กระทรวง
พาณิชย์

9,800           9,800         เฉพาะเจาะจง บจ.ดิว เอส ซี/9,800.-บาท บจ.ดิว เอส ซี/9,800.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 20/2565
ลว. 15 พ.ย.64



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

21 จ้างซ่อมแซมรถมาสด้า ทะเบยีน
 บค 4546 มส.

35,089          35,089        เฉพาะเจาะจง
อูว่ัฒนา แมส่ะเรียง/
35,089.-บาท

อูว่ัฒนา แมส่ะเรียง/
35,089.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 21/2565
ลว. 17 พ.ย.64

22
จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างเพื่อปรับปรุง
บนัไดทางขึน้ลงหอ้งพัฒนาชุมชน
 จ้านวน 3 รายการ

2,400           2,400         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
2,400.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
2,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 26/2565 
ลว. 22 พ.ย.64

23
จ้างเหมากอ่สร้างถนน คสล.บา้น
คะปวง ม.8 - บา้นแพะคะปวง 
ม.12

482,000        482,000      เฉพาะเจาะจง
หจก.ซีแอล แพลนนิง่ 
ดีไซน์/482,000.-บาท

หจก.ซีแอล แพลนนิง่ 
ดีไซน์/482,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
42/2565 ลว. 24 พ.ย.64

24
จ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายใน รร.
อนบุาล ทต.มย.

287,100        287,100      เฉพาะเจาะจง
บจ.อคัรโยธิน/287,100.-
บาท

บจ.อคัรโยธิน/287,100.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
43/2565 ลว. 25 พ.ย.64

25
จ้างย้ายแอร์หอ้งท้างานพัฒนา
ชุมชนไปหอ้งเกา่งานปอ้งกนั

4,000           4,000         เฉพาะเจาะจง
ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
4,000.-บาท

ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
4,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 26/2565
ลว. 26 พ.ย.64

26
จ้างซ่อมแซมรถมวิเซเว่น 
ทะเบยีน กข 1037 มส.

11,370          11,370        เฉพาะเจาะจง อูฝ้่ายการช่าง/11,370.-บาท อูฝ้่ายการช่าง/11,370.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 23/2565
ลว. 26 พ.ย.64

27
จ้างเหมาบริการบคุคลปฏบิติังาน
ด้านการดูแลผู้ปว่ยที่มภีาวะพึ่งพิง
 กองสาธารณสุข

75,000          75,000        เฉพาะเจาะจง
นางสาวเจนจิรา  วิจิตร/
75,000.-บาท

นางสาวเจนจิรา  วิจิตร/
75,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
44/2565 ลว. 30 พ.ย.64

ยอดรวม 2,090,201.96 


