
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ  
เรือ่ง สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
_________________________________ 

 ตามพระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง 
เกีย่วกบัการพจิารณาการจดัซื้อจดัจา้งของหน่วยงานของรฐัที่ก าหนดให้หน่วย
งานของรฐั สรุปผลการจดัซื้อจดัจา้งเป็นรายเดือนโดยส าเนาขอ้มูลในระบบ e-
Gp ต า ม รู ป แ บ บ ที่ ก ร ม บ ั ญ ชี ก ล า ง ก า ห น ด 
ม า จ ั ด ท า ส า เ น า ไ ว้ ใ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง ร า ช ก า ร 
เพือ่เป็นดชันีส าหรบัการตรวจดูของประชาชน นัน้  

 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล แ ม่ เ ห า ะ  
ได้จดัท าสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างประจ าเดือน กุมภาพ ันธ์ 
พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๕ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารจดัซื้อจดัจา้งของปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ) 

 จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท ั่วกนั 

    ประกาศ ณ วนัที ่ ๒ เดือน มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
              วชิา   ประเสรฐิศรี 
                                                   (นายวชิา   ประเสรฐิศรี) 
                                     นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ 
                                                     

  



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027182396

จ้างโครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายถนนดินสายเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3500200507966 นายกานา  พนาลัยสมบูรณ์ 20,000.00

โครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายถนนดินสายเข้าพื้นที่ทางการ

เกษตร กว้าง 2.50 ม. ยาวรวมประมาณ 4,490 ม.บ้านแม่เหาะ หมู่ 4 ต.แม่เหาะ อ.แม่

สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500200507966 นายกานา  พนาลัยสมบูรณ์ 650214147271 056/2565 11/02/2565 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027185774

จ้างโครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายถนนดินสายเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านแม่จ๊าง หมู่ 5 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1580400153185 โชคไพรมีสุข 20,000.00
โครงการซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนดิน ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 6 สาย กว้างเฉลี่ย 2.50

ม. ยาวรวมประมาณ 4,510 ม.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400153185 โชคไพรมีสุข 650214148564 057/2565 11/02/2565 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027186784

จ้างโครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย สายทางเชื่อมหมู่บ้าน บ้านห้วยปลากั้ง หมู่ 8 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 15,000.00

โครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายถนนดินสายบ้านห้วยปลากั้ง ถึง

หย่อมบ้านผาแดงใต้ หมู่ 8 จำนวน 1 สาย กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวมประมาณ

1,960 ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 650214149223 059/2565 11/02/2565 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027187454

จ้างโครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย ถนนดินสายทางเชื่อมหมู่บ้าน บ้านห้วยปางผาง หมู่ 9 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 15,000.00

โครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย ถนนดินสายทางเชื่อมหมู่บ้าน

บ้านห้วยปางผาง หมู่ 9 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  จำนวน 3 สาย กว้าง

3.00 ม. ยาวรวมประมาณ 2,680 ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 650214149931 060/2565 11/02/2565 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027194196

จ้างโครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย ถนนดินสายเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่กะไน หมู่ 13 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 6 สาย กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.

ยาวรวมประมาณ 5,820 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3650200639306 นายสมศักดิิ์    ด่อนหมากหยิบ 25,000.00

โครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย ถนนดินสายเข้าพื้นที่การเกษตร

บ้านแม่กะไน หมู่ 13 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 6 สาย กว้าง

เฉลี่ย 2.50 ม. ยาวรวมประมาณ 5,820 ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3650200639306 นายสมศักดิิ์    ด่อนหมากหยิบ 650214161814 062/2565 17/02/2565 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027188474

จ้างโครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย ถนนดินสายเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่เหาะใต้ หมู่ 10 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3650200639306 นายสมศักดิิ์    ด่อนหมากหยิบ 25,000.00

โครงการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย ถนนดินสายทางเชื่อมหมู่บ้าน

บ้านห้วยปางผาง หมู่ 9 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 6 สาย กว้าง

เฉลี่ย 2.50 ม. ยาวรวมประมาณ 6,100 ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3650200639306 นายสมศักดิิ์    ด่อนหมากหยิบ 650214162514 061/2565 11/02/2565 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027481903

จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,460.00 บาท

26,460.00 บาท

0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 26,460.00จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 650314002271 053/2565 08/02/2565 26,460.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027206455

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,952.00 บาท

19,952.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 19,952.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  รายละเอียดรายการสินค้าแนบท้ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
650214172295 053/2565 04/02/2565 19,952.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65027081333

ซื้อยางนอกรถยนต์  ทะเบียน บค. 4589 มส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,920.00 บาท

13,920.00 บาท

0583560000501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สะเรียงการยาง 13,920.00จัดซื้อยางนอกรถยนต์  ทะเบียน บค. 4589 มส.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583560000501 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สะเรียงการยาง 650214082866 051/2565 03/02/2565 13,920.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


