
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ  
เรือ่ง สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือนมีนาคม 

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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารจดัซื้อจดัจา้งของปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ) 

 จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท ั่วกนั 

    ประกาศ ณ วนัที ่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
              วชิา   ประเสรฐิศรี 
                                                   (นายวชิา   ประเสรฐิศรี) 
                                     นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ 
                                                     

  



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

65037314913

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,799.00 บาท

13,799.00 บาท

0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 13,799.00จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้้ประสบภัย (วาตภัย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 650414021789 076/2565 31/03/2565 13,799.00 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

65037430235

จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายเป็นจุด ๆ สายทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านดงกู่ หมู่ 6 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 14,900.00
ปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายเป็นจุด ๆ สายทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร

บ้านดงกู่ หมู่ 6 จำนวน 1 สาย  กว้างเฉลี่ย 2.50 ม.ยาวรวมประมาณ 4,010 ม.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 650314357023 084/2565 21/03/2565 14,900.00 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

65037242814

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดประตู 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

11,400.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 11,000.00

ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดประตู 2 บาน จำนวน 2 ตู้      - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่น

ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- มีขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 90x45x180 เซนติเมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
650314236220 069/2565 15/03/2565 11,000.00 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

65037240368

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดประตู 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

5,700.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 5,500.00

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดประตู 2 บาน จำนวน 1 ตู้ - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่น

ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- มีขนาด กว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 90x45x180 เซนติเมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
650314235686 068/2565 15/03/2565 5,500.00 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

65037378706

จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย สายทางเชื่อมหมู่บ้าน, สายทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านขุนวง หมู่ 11 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 14,900.00

ปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย สายทางเชื่อมหมู่บ้าน, สายทางเข้าพื้นที่

ทางการเกษตร บ้านขุนวง หมู่ 11 จำนวน 2 สาย กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวรวม

ประมาณ 4,200 ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 650314315893 081/2565 18/03/2565 14,900.00 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

65037452512

จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายถนนดินสายเข้าพื้นที่บ้านแม่สวรรค์หลวง หมู่ 3 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3580400441713 นายกัมพล  ปัญญาภิษัชเลิศ 9,900.00
จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหายถนนดินสายเข้าพื้นที่บ้านแม่สวรรค์

หลวง หมู่ 3 จำนวน 1 สาย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400441713 นายกัมพล  ปัญญาภิษัชเลิศ 650314374399 087/2565 22/03/2565 9,900.00 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

65037457821

จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดิน ที่ชำรุดเสียหาย สายเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่สวรรค์น้อย หมู่ 12 จำนวน 4 สาย กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวรวม 2,500 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3580400441713 นายกัมพล  ปัญญาภิษัชเลิศ 9,900.00
จ้างปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดิน ที่ชำรุดเสียหาย สายเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแม่

สวรรค์น้อย หมู่ 12 จำนวน 4 สาย กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวรวม 2,500 ม.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400441713 นายกัมพล  ปัญญาภิษัชเลิศ 650314437598 088/2565 22/03/2565 9,900.00 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

65037555272

จ้างเหมาเอกชน เก็บขน  และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,310.00 บาท

14,310.00 บาท

0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 14,310.00จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 650414002228 078/2565 08/03/2565 14,310.00 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

65037132597

จ้างซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนดิน ที่ชำรุดเสียหาย สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 สาย บ้านดงหลวง ดงน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 14,900.00
จ้างซ่อมแซมปรับเกลี่ยถนนดิน ที่ชำรุดเสียหาย สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2

สาย บ้านดงหลวง ดงน้อย หมู่ที่ 7 กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวรวมประมาณ 3,540 ม.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5580400054139 นายกัมปนาท  คุณไพรวัลย์ 650314111094 075/2565 07/03/2565 14,900.00 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

65037182645

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77,500.00 บาท

77,500.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 72,100.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
650302000323 008/2565 11/03/2565 72,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


