


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63117398689

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตบริการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120,940.40 บาท

120,940.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 120,940.40

จัดซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตบริการและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

ข้าวต้ม ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ประจำเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 631101006956 กองการศึกษา

3/2564

24/11/2563 120,940.40 ส่งงานตามกำหนด 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127040482

จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 24,000.00
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน ธันวาคม

๒๕๖๓ (ตามเอกสารแนบ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 631214031367 กองการศึกษา

8/2564

01/12/2563 24,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127021325

ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  แม่ข้าวต้มเกมส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309900241918 เอสสปอร์ต 23,000.00

จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา

เด็ก เยาวชนและประชาชน  แม่ข้าวต้มเกมส์ ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900241918 เอสสปอร์ต 631214082895 กองการศึกษา

6/2564

24/11/2563 23,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127022300

ซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันกีฬาสากล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  แม่ข้าวต้มเกมส์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,950.00 บาท

15,950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 15,950.00

จัดซื้อเหรียญรางวัลสำหรับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนและ

ถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันกีฬาสากล ตาม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  แม่

ข้าวต้มเกมส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 631214020864 กองการศึกษา

8/2564

24/11/2563 15,950.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127029394

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  แม่ข้าวต้มเกมส์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,700.00 บาท

11,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 11,700.00

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อดำเนินการ ตามโครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  แม่ข้าวต้มเกมส์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามเอกสารแนบ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 631214022949 กองการศึกษา

7/2564

24/11/2563 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127037426

เช่าเตาเผาขยะ ประจำเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 35,000.00
เช่าเตาเผาขยะ ประจำเดือน  ธันวาคม ๒๕๖๓  (ตาม

เอกสารแนบ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 631214029107 สป.3/2564 01/12/2563 35,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127246794

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,225.00 บาท

6,225.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1570900059951 ร้านแม่ฟ้าหลวงโฆษณา 6,225.00จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1570900059951 ร้านแม่ฟ้าหลวงโฆษณา 631214188479 กองคลัง 1/2564 15/12/2563 6,225.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127295257

จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการสอบสวนทางวินัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,881.00 บาท

13,881.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570101053258 เอ.ซี.ที ก๊อปปี้ 13,881.00จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการสอบสวนทางวินัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570101053258 เอ.ซี.ที ก๊อปปี้ 631214225342 สป.6/2564 16/12/2563 13,881.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63127010077

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,345.00 บาท

6,345.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 6,345.00
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  จำนวน ๘

รายการ (ตามเอกสารแนบ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 631214010691 สป.4/2564 01/12/2563 6,345.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการจัดซื้อ

หรือจาง

1 จางซอมแซมรถบรรทุก 6 ลอ 2,500           2,500           เฉพาะเจาะจง เซอรวิส 7 เซอรวิส 7 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0059/64 วันที่ 15/12/63

หมายเลขทะเบียน 82-1417 

ชร จํานวน 1 คัน 

2 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 4,500           4,500           นายทวี  อุปรี นายทวี  อุปรี เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0063/64 วันที่ 16/12/63

3 โครงการประชารัฐรวมใจ 5,000           5,000           นางอุดมลักษ เสนาขันธ นางอุดมลักษ เสนาขันธ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0068/64 วันที่ 21/12/64

แหลงน้ําสวยใส ไรผักตบชวา

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ 3,300           3,300           บริษัทเอสเอ็นเมดิคอล บริษัทเอสเอ็นเมดิคอล เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0077/64 วันที่ 25/12/64

การแพทย อิควิปเมน จํากัด อิควิปเมน จํากัด

5 ซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร 1,260           1,260           หจก.เควีซี คอมพิวเตอร หจก.เควีซี คอมพิวเตอร เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0078/64 วันที่ 25/12/64

6 จัดซื้อปลั๊กไฟ 590              590              บริษัทวิทวัสการคา จํากัด บริษัทวิทวัสการคา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0083/64 วันที่ 30/12/64

7 จางทําตรายาง 1,280           1,280           บริษัทวิทวัสการคา จํากัด บริษัทวิทวัสการคา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0084/64 วันที่ 30/12/64

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,985           1,985           หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0085/64 วันที่ 30/12/64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564


