


ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1
จัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ส้านกัปลัด
 ประจ้าเดือน มี.ค.65

70,330.90     70,330.90   เฉพาะเจาะจง
หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
21,685.-บาท

หจก.เทพนฤมิตร แม่สะเรียง/
21,685.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2565  
ลว. 1 ม.ีค.65

2
จัดซ้ือวัสดุโรงเพาะช้า จ้านวน 12
 รายการ

4,685           4,685         เฉพาะเจาะจง
หจก.สบเมยกอ่สร้าง/4,685
 บาท

หจก.สบเมยกอ่สร้าง/4,685
 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2565  
ลว. 1 ม.ีค.65

3 จ้างถ่ายเอกสาร กองช่าง 396              396            เฉพาะเจาะจง ร้านเนสกอ๊ปปี้/396.-บาท ร้านเนสกอ๊ปปี้/396.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2565 
 ลว. 1 ม.ีค.65

4
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอ้ง
กองการศึกษา รหสั 
420-56-0014

2,900           2,900         เฉพาะเจาะจง
ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
2,900.-บาท

ร้านสงวนเคร่ืองเย็น/
2,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2565 
 ลว. 16 ม.ีค.65

5
จ้างซ่อรถจักรยานยนต์กองคลัง 
ทะเบยีน กคน 811 มส.

1,965           1,965         เฉพาะเจาะจง
ร้านเบิม้มอเตอร์ไซค์/
1,965.-บาท

ร้านเบิม้มอเตอร์ไซค์/
1,965.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2565 
 ลว. 17 ม.ีค.65

6
จ้างเหมาบริการบคุคลเพื่อมา
ปฏบิติังานผู้ปฏบิติัการแพทย์
ฉุกเฉิน

48,750          48,750        เฉพาะเจาะจง
นายอรรถชัย  ใจนวน/
48,750.-บาท

นายอรรถชัย  ใจนวน/
48,750.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 57/2565
  ลว. 17 ม.ีค.65

7
จ้างเหมาโครงการเจาะบอ่
บาดาลบา้นหว้ยสิงห ์ม.4

344,000        344,000      เฉพาะเจาะจง
บจ.เอน็.ว.ีเจาะน้้าบาดาล 
เซอร์วิส/344,000.-บาท

บจ.เอน็.ว.ีเจาะน้้าบาดาล 
เซอร์วิส/344,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 58/2565
  ลว. 21 ม.ีค.65

8
จ้างซ่อมแซมรถน้้า ทะเบยีน 
80-1343

15,190          15,190        เฉพาะเจาะจง
บจ.สไมล๋เวย์ ออโต้พาร์ท/
2,360.-บาท

บจ.สไมล๋เวย์ ออโต้พาร์ท/
2,360.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/2565 
 ลว. 22 ม.ีค.65

9
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์กอง
สาธารณสุข ทะเบยีน กขธ 832 
มส.

1,930           1,930         เฉพาะเจาะจง อูช่่างสน/1,930.-บาท อูช่่างสน/1,930.-บาท
เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2565 
 ลว. 25 ม.ีค.65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2565
เทศบาลต าบลแมย่วม

วันที ่ 5  เมษายน  2565



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
วงเงินจดัซ้ือ/

จดัจา้ง
ราคากลาง

วิธีจดัซ้ือ/
จดัจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาทีต่กลงราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

10
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการเจาะ
บอ่บาดาลบา้นหว้ยวอก ม.2

380,900        380,900      เฉพาะเจาะจง
บจ.เอน็.ว.ีเจาะน้้าบาดาล 
เซอร์วิส/380,900.-บาท

บจ.เอน็.ว.ีเจาะน้้าบาดาล 
เซอร์วิส/380,900.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 59/2565
 ลว. 25 ม.ีค.65

11
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการ
กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นจอมกติติ ม.13

258,400        258,400      เฉพาะเจาะจง
ร้านออนวิกอ่สร้าง/
258,400.-บาท

ร้านออนวิกอ่สร้าง/
258,400.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 60/2565
 ลว. 28 ม.ีค.65

12
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาบา้นหว้ย
ทราย ม.5

175,000        175,000      เฉพาะเจาะจง
ร้านรุ่งอดุมพาณิชย/์
175,000.-บาท

ร้านรุ่งอดุมพาณิชย/์
175,000.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 61/2565
 ลว. 29 ม.ีค.65

13
จ้างเหมากอ่สร้างโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่า้น
บา้นแพะคะปวง ม.12

425,500        425,500      เฉพาะเจาะจง
บจ.เอน็.ว.ีเจาะน้้าบาดาล 
เซอร์วิส/425,500.-บาท

บจ.เอน็.ว.ีเจาะน้้าบาดาล 
เซอร์วิส/425,500.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 62/2565
 ลว. 30 ม.ีค.65

14
จัดซ้ือวัคซนปอ้งกนัโรคพิษสุนขั
บา้พร้อมอปุกรณ์ท้าหมนั

36,800          36,800        เฉพาะเจาะจง
ร้านเพื่อนเกษตร/36,800.-
บาท

ร้านเพื่อนเกษตร/36,800.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2565  
ลว. 31 ม.ีค.65

15
จัดซ้ือหนงัสือพิมพ์รายวันประจ้า
หมูบ่า้น ม.2,4,5

4,980           4,980         เฉพาะเจาะจง
ร้านไพลินสาส์น/4,980.-
บาท

ร้านไพลินสาส์น/4,980.-
บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2565  
ลว. 31 ม.ีค.65

16
จ้างท้าปา้ยไวนลิโครงการปอ้งกนั
โรคพิษสุนขับา้

420              420            เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
420.-บาท

โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย/
420.-บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติัถูกต้องตาม
เง่ือนไขในการเฉพาะเจาะจง

ใบส่ังจ้าง เลขที่ 54/2565
 ลว. 31 ม.ีค.65

ยอดรวม 1,772,146.90 


