
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ  
เรือ่ง สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือนพฤศจกิายน 

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  
ได้จดัท าสรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างประจ าเดือน พฤศจิกายน 
พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารจดัซื้อจดัจา้งของปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ) 

 จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยท ั่วกนั 

    ประกาศ ณ วนัที ่ ๒ เดือน ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                                                                              
                                                                    (นางสาวนรศิรา   ตุน่แกว้) 
                                    
รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ 
                                                    
ปฏบิตัหิน้าทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแมเ่หาะ 

  



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ

64127188297

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหาร  ส่วนตำบลแม่เหาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,340.00 บาท

18,340.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 18,340.00
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่เหาะ    (รายการสินค้าตามรายละเอียดแนบท้ายนี้)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
641214152747 017/2565 17/11/2564 18,340.00 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

64117320711

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบเอนกประสงค์ จำนวน 18 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

378,000.00 บาท

378,000.00 บาท

3100800807549 ชัยเจริญรวมช่าง 378,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบเอนกประสงค์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100800807549 ชัยเจริญรวมช่าง 641101007000 001/2565 19/11/2564 378,000.00 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

64117388093

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,510.00 บาท

37,510.00 บาท

3580400087782 ร้าน เอ พี ซัพพลาย 37,500.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ (รายละเอียดรายการแนบท้ายเอกสารนี้)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400087782 ร้าน เอ พี ซัพพลาย 641114344265 015/2565 12/11/2564 37,500.00 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

64127037005

จ้างเหมางานถมหินพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางเข้าหย่อมบ้านกิ่วลม หมู่ที่ 4 ต.แม่เหาะ อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 5,400.00
เหมางานถมหินพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางเข้าหย่อม

บ้านกิ่วลม หมู่ที่ 4 ต.แม่เหาะ อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 641214029641 017/2565 11/11/2564 5,400.00 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

64127035061

จ้างเหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,510.00 บาท

18,510.00 บาท

0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 18,510.00เหมาเอกชน เก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503559006100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เหลียว กรู๊ป 641214028012 012/2565 05/11/2564 18,510.00 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

64107341719

ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,788,800.00 บาท

874,276.00 บาท

0505547003978 บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด 874,276.00

อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่องขนาด 200 มล. สำหรับโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ประจำ

ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียน 2/2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505547003978 บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด 641114050587 003/2565 27/10/2564 874,276.00 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

64117112411

จ้างซ่อมแซมถนนดิน โดยการถมหินพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณปากซอยทางเข้าบ้านชาวบ้าน หย่อมบ้านป่าจี้บัวตอง หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,100.00 บาท

8,100.00 บาท

3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 8,000.00

จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยการถมหินพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณปากซอยเข้าบ้านชาวบ้าน

หย่อมบ้านป่าจี้บัวตอง ม.4 จำนวน 1 จุด ยาว 10.00 เมตร กว้าง 9.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 9.00 ลบ.ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580400475588 สุรศักดิ์ก่อสร้าง 641114090100 013/2565 04/11/2564 8,000.00 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

64117291775

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,731.00 บาท

12,731.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 12,731.00วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (กองคลัง)  รายละเอียดรายการสินค้าแนบท้ายเอกสารนี้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
641114230811 010/2565 03/11/2564 12,731.00 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

64117093836

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,080.00 บาท

7,080.00 บาท

0583557000171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป 7,080.00
- หมึก Brother LC-3617 Y- หมึก Brother LC-3617 C- หมึก Brother LC-3617

M- หมึก Brother LC-3617 BK
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583557000171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป 641114112857 009//2565 02/11/2564 7,080.00 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

64117179323

ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,164.00 บาท

13,164.00 บาท

3659900373196 ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชยกุล 13,164.00- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3659900373196
ร้านไพลินสาสน์ นายสุจินต์ วิริยะไชย

กุล
641114186874 006/2565 01/11/2564 13,164.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


