
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ  
เรือ่ง สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือนธนัวาคม 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
_________________________________ 

 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  
ไดจ้ดัท าสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งประจ าเดือน ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารจดัซื้อจดัจา้งของปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ) 

 จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท ั่วกนั 

    ประกาศ ณ วนัที ่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

                        
                                                  (นางสาวนรศิรา   ตุน่แกว้) 
                                    
รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ 
                                                    
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ 

  



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

64117524419

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,200.00 บาท

44,200.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 44,200.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับเหล็ก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
641201000332 002/2565 02/12/2564 44,200.00 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

64127469266

จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดิน สายเข้าหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย บ้านแม่สวรรค์หลวง หมู่ 3 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 25,000.00
ซ่อมแซมถนนดินโดยการปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนดิน สายเข้าหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย

บ้านแม่สวรรค์หลวง หมู่ 3 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 641214401657 036/2565 30/12/2564 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

64127431612

ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,310.00 บาท

5,310.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 5,310.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) รายการสินค้าตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
641214356681 036/2565 22/12/2564 5,310.00 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

64127431612

ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,310.00 บาท

5,310.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 5,310.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบ้านงานครัว) รายการสินค้าตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
641214356681 036/2565 22/12/2564 5,310.00 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

64127204630

ซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบหอกระจายข่าว บ้านแม่ริดป่าแก่ หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด จุดที่ 1 บ้านแม่ริดป่าแก่ จุดที่ 2 หย่อมบ้านสะลี จุดที่ 3

หย่อมบ้านแม่ลิดน้อย จุดที่ 4 หย่อมบ้านปางช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257,000.00 บาท

257,000.00 บาท

1580400008916 ดุ๋ยไลท์แอนด์ซาวด์ 257,000.00

จัดซื้อ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบหอกระจายข่าวบ้านแม่ริดป่า

แก่หมู่ที่ 1จำนวน4 จุด จุดที่ 1 บ้านแม่ริดป่าแก่ จุดที่ 2 หย่อมบ้านสะลี จุดที่ 3หย่อม

บ้านแม่ลิดน้อยจุดที่ 4 หย่อมบ้านปางช้า

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400008916 ดุ๋ยไลท์แอนด์ซาวด์ 641201005022 003/2565 20/12/2564 257,000.00 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

64127267948

ซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบหอกระจายข่าว บ้านแม่จ๊าง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

138,000.00 บาท

138,000.00 บาท

1580400008916 ดุ๋ยไลท์แอนด์ซาวด์ 138,000.00
ซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบหอกระจายข่าว บ้านแม่จ๊าง หมู่ที่

5 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400008916 ดุ๋ยไลท์แอนด์ซาวด์ 641201005150 005/2565 20/12/2564 138,000.00 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

64127273834

ซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบหอกระจายข่าว บ้านแม่สวรรค์น้อย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115,000.00 บาท

115,000.00 บาท

1580400008916 ดุ๋ยไลท์แอนด์ซาวด์ 115,000.00
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ระบบหอกระจายข่าว บ้านแม่สวรรค์น้อย

หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400008916 ดุ๋ยไลท์แอนด์ซาวด์ 641201005718 004/2565 20/12/2564 115,000.00 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

64127327786

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,900.00 บาท

19,900.00 บาท

3580400455994 นายวิระพงษ์  เพียรชอบไพร 19,900.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร (รายละเอียดรายการสินค้าแนบท้ายนี้)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400455994 นายวิระพงษ์  เพียรชอบไพร 641214273188 027/2565 07/12/2564 19,900.00 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

65017006934

จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม  2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,850.00 บาท

38,850.00 บาท

0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 38,850.00จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 650114016233 023/2565 03/12/2564 38,850.00 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

64127077743

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,700.00 บาท

11,700.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 11,700.00

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   - หมึก Brother รุ่น DCP  J100 สีดำ- หมึก

Brother รุ่น DCP  J100 สีฟ้า- หมึก Brother รุ่น DCP  J100 สีแดง- หมึก

Brother รุ่น DCP  J100 สีเหลือง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
641214068739 022/2565 02/12/2564 11,700.00 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

64127296455

ซื้อหิน ทราย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างถังเก็บน้ำหย่อมบ้านแม่เหาะกลางใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เหาะ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 16,000.00
จัดซื้อ หิน ทราย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ก่อสร้างถังเก็บน้ำหย่อมบ้านแม่เหาะกลาง

บ้านแม่เหาะใต้ หมู่ที่ 1
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 641214254558 023/2565 07/12/2564 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


