


ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง 
ประจ้าเดือน ก.พ.65

65,992          65,992        เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
65,992.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
65,992.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2565  
ลว. 1 ก.พ.65

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,650.00       1,650.00     เฉพาะเจาะจง
ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/1,650 บาท

ร้านคอมเทคนคิ
คอมพิวเตอร์/1,650 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2565 
 ลว. 7 ก.พ.65

3
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบยีน บค 
7771 มส.

26,440          26,440        เฉพาะเจาะจง
ร้านฝ้ายการช่าง/26,440.-
บาท

ร้านฝ้ายการช่าง/26,440.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2565 
 ลว. 7 ก.พ.65

4
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการขุด
ลอกหนองบา้นหว้ยทราย ม.5

492,800        492,800      เฉพาะเจาะจง
หจก.นนท์ณมน/
492,800.-บาท

หจก.นนท์ณมน/
492,800.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 53/2565
 ลว. 10 ก.พ.65

5
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการขุด
ลอกหนองบา้นหว้ยสิงห ์ม.4

455,000        455,000      เฉพาะเจาะจง
หจก.นนท์ณมน/
455,000.-บาท

หจก.นนท์ณมน/
455,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 54/2565
 ลว. 10 ก.พ.65

6
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบยีน กข 4551 มส.

3,379.89       3,379.89     เฉพาะเจาะจง
บจ.โตโยต้าล้านนา ศูนย์แม่
สะเรียง/3,379.89บาท

บจ.โตโยต้าล้านนา ศูนย์แม่
สะเรียง/3,379.89บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/2565 
 ลว. 14 ก.พ.65

7
จ้างซ่อมแซมหอ้งน้้า ศพด.แม่
กองแป

4,400           4,400         เฉพาะเจาะจง
นายปุด๊  มลูฟอง/4,400.-
บาท

นายปุด๊  มลูฟอง/4,400.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2565 
 ลว. 14 ก.พ.65

8
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.ท่า
ตาฝ่ัง

35,600          35,600        เฉพาะเจาะจง
นายปุด๊  มลูฟอง/35,600.-
บาท

นายปุด๊  มลูฟอง/35,600.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2565 
 ลว. 14 ก.พ.65

9 จ้างปรับปรุง ศพด.หว้ยโผ 12,200          12,200        เฉพาะเจาะจง
นายปุด๊  มลูฟอง/12,200.-
บาท

นายปุด๊  มลูฟอง/12,200.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2565 
 ลว. 14 ก.พ.65

10
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
บา้นแมก่องคา ม.10

471,000        471,000      เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งอดุมพาณิชย/์
471,000.-บาท

ร้านรุ่งอดุมพาณิชย/์
471,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
56/2565 ลว. 14 ก.พ.65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2565
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 9  มนีาคม  2565



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

11 จ้างคัดแยกขยะและอดัเปน็กอ้น 12,000          12,000        เฉพาะเจาะจง
นายเสนห่ ์ ชุม่ปนั/
12,000.-บาท

นายเสนห่ ์ ชุม่ปนั/
12,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2565 
 ลว. 15 ก.พ.65

12
จ้างท้าปา้ยไวนลิโครงการจัดการ
ขยะโดยชุมชน

12,000          12,000        เฉพาะเจาะจง
นางสาวนสุรา  สิทธิดง/
12,000.-บาท

นางสาวนสุรา  สิทธิดง/
12,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2565 
 ลว. 15 ก.พ.65

13
จ้างเหมายานพาหนะพร้อม
พนกังานจัดเกบ็ขยะ จ้านวน 1 
คัน

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

นายสมคิด  กนัทะวงค์/
24,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2565 
 ลว. 15 ก.พ.65

14 จ้างคนสอนเต้นแอโรบคิ 7,200           7,200         เฉพาะเจาะจง
นายอนภุทัร  สิทธิศิกด์ิ/
7,200.-บาท

นายอนภุทัร  สิทธิศิกด์ิ/
7,200.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2565 
 ลว. 15 ก.พ.65

15
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บา้น
หว้ยสิงห์

26,500          26,500        เฉพาะเจาะจง
นายปุด๊  มลูฟอง/26,500.-
บาท

นายปุด๊  มลูฟอง/26,500.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2565 
 ลว. 15 ก.พ.65

16
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บา้น
หว้ยทราย

41,800          41,800        เฉพาะเจาะจง
นายปุด๊  มลูฟอง/41,800.-
บาท

นายปุด๊  มลูฟอง/41,800.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2565 
 ลว. 15 ก.พ.65

17
จัดซ้ือไข่ไกส่ด (ขยะแลกไข่) 
จ้านวน 1,300 ฟอง

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

ร้านไพลินสาส์น/5,200.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2565  
ลว. 15 ก.พ.65

18
จัดซ้ือวัสดุการศึกษา (สปสช)   
ไข่ไกแ่ละนม

14,175          14,175        เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/14,175.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/14,175.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2565  
ลว. 15 ก.พ.65

19
จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมระบบประปา
 ม.12 จ้านวน 5 รายการ

18,005          18,005        เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
18,005.-บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/
18,005.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2565  
ลว. 17 ก.พ.65

20 จ้างถ่ายเอกสาร (ประเมนิ ศพด.) 190              190            เฉพาะเจาะจง ร้านเนสกอ๊ปปี้/190.-บาท ร้านเนสกอ๊ปปี้/190.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2565 
 ลว. 21 ก.พ.65



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

21
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นทุ่งแพม
 ม.3

499,000        499,000      เฉพาะเจาะจง
หจก.ซีแอล แพลนนิง่/
499,000.-บาท

หจก.ซีแอล แพลนนิง่/
499,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้าง เลขที่ 
55/2565 ลว. 23 ก.พ.65

22
จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงติดรถยนต์
 จ้านวน 1 ชุด

28,900          28,900        เฉพาะเจาะจง
ร้านแอด๊อเิล็คทรอนกิส์/
28,900.-บาท

ร้านแอด๊อเิล็คทรอนกิส์/
28,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2565  
ลว. 24 ก.พ.65

23
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงอดุหนนุ
งานซ่อมแซมถนนบา้นท่าตาฝ่ัง 
ม.7

53,676.80     53,676.80   เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
53,676.80 บาท

หจก.เทพนฤมติร แมส่ะ
เรียง/53,676.80 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2565  
ลว. 25 ก.พ.65

ยอดรวม 2,311,108.69 


