


ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ส้านกัปลัด
 ประจ้าเดือน ม.ค.65

21,685          21,685        เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
21,685.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
21,685.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2565  
ลว. 4 ม.ค.65

2
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองช่าง 
ประจ้าเดือน ม.ค.65

4,790.00       4,790.00     เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
4,790 บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
4,790 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2565  
ลว. 4 ม.ค.65

3
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองสาธาฯ
 ประจ้าเดือน ม.ค.65

10,900          10,900        เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
10,900.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
10,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2565  
ลว. 4 ม.ค.65

4
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กอง
การศึกษา ประจ้าเดือน ม.ค.655

240              240            เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
240.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
240.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2565  
ลว. 4 ม.ค.65

5
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง รร.อนบุาล
 ทต.มย. ประจ้าเดือน ม.ค.65

4,800           4,800         เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
4,800.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
4,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2565  
ลว. 4 ม.ค.65

6
จัดซ้ือวัสดุฟ้าและวิทยุ ส้านกัปลัด
 ไตรมาส 1

798              798            เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น/798.-บาท ร้านไพลินสาส์น/798.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2565  
ลว. 6 ม.ค.65

7
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้านกั
ปลัด ไตรมาส 1

2,556           2,556         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/2,556.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/2,556.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2565  
ลว. 6 ม.ค.65

8
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ส้านกัปลัด 
ไตรมาส 1

2,360           2,360         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/2,360.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/2,360.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2565  
ลว. 6 ม.ค.65

9
จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 
ส้านกัปลัด ไตรมาส 1

8,716           8,716         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/8,716.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/8,716.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2565  
ลว. 6 ม.ค.65

10
จ้างเหมาโครงการขุดลอกล้าหว้ย
ร้องขีน้า บา้นคะปวง ม.8

177,283        177,283      เฉพาะเจาะจง
หจก.นนท์ณมน/
177,283.-บาท

หจก.นนท์ณมน/
177,283.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
50/2565 ลว. 6 ม.ค.65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2565
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2565



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

11
จัดซ้ือไข่ไกส่ด จ้านวน 1,300 
ฟอง

5,200           5,200         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/5,200.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/5,200.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2565  
ลว. 11 ม.ค.65

12
จ้างท้าปา้ยไวนลิโครงการจัดการ
ขยะโดยชุมชน

10,184          10,184        เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
10,184.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
10,184.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 28/2565
ลว. 11 ม.ค.65

13
จ้างซ่อมแซมรถ EMS ทะเบยีน 
กข 1924 แมฮ่่องสอน

19,650          19,650        เฉพาะเจาะจง
บจ.สไมล์เวย์ ออโต้พาร์ท/
19,650.-บาท

บจ.สไมล์เวย์ ออโต้พาร์ท/
19,650.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 29/2565
ลว. 12 ม.ค.65

14 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK และชุด PPE 92,000          92,000        เฉพาะเจาะจง
บจ.ที พี เคมคัีล ซัพพลาย/
92,000.-บาท

บจ.ที พี เคมคัีล ซัพพลาย/
92,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2565  
ลว. 14 ม.ค.65

15
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานพนกังานขับรถ
การแพทย์ฉุกเฉิน

63,500          63,500        เฉพาะเจาะจง
นายชลภทัร  ดาวเด่น/
63,500.-บาท

นายชลภทัร  ดาวเด่น/
63,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
51/2565 ลว. 17 ม.ค.65

16

จ้างเหมารถตู้ โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏบิติัการเพิ่มประสิทธิ-พใน
การปฏบิติังานของผู้บริหาร 
จ้านวน 1 คัน

3,500           3,500         เฉพาะเจาะจง
นางจุฑาทิพย์  บญุยวง/
3,500.-บาท

นางจุฑาทิพย์  บญุยวง/
3,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 30/2565
 ลว. 18 ม.ค.65

17
จัดซ้ือกระถางดอกไมแ้ละถุง
เพาะช้า

1,010           1,010         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/1,010.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/1,010.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2565 
ลว. 21 ม.ค.65

18 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 495              495            เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
495.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
495.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2565 
ลว. 21 ม.ค.65

19
จ้างเหมาท้างานวิจัยการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
ของเทศบาลต้าบลแมย่วม

30,000          30,000        เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยแมโ่จ้/
30,000.-บาท

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้/
30,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 31/2565
 ลว. 24 ม.ค.65
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20
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กอง
การศึกษา

600              600            เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/600.-บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/600.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 32/2565
 ลว. 21 ม.ค.65

21
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการ
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บา้นหว้ยโผ ม.6

405,000        405,000      เฉพาะเจาะจง
บจ.อคัรโยธิน/405,000.-
บาท

บจ.อคัรโยธิน/405,000.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
52/2565 ลว. 25 ม.ค.65

22 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 100              100            เฉพาะเจาะจง
หจก.ไอที เซ็นเตอร์กรุ๊ป/
100.-บาท

หจก.ไอที เซ็นเตอร์กรุ๊ป/
100.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 33/2565
 ลว. 27 ม.ค.65

23
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 2 
รายการ

3,325           3,325         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/3,325.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/3,325.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 62/2565 
ลว. 31 ม.ค.65

ยอดรวม 868,692.00    


