


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมการปกครอง

64017055373

จ้างเหมารถยนต์ โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

3190100004877 สาวิตรี เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 7,500.00จ้างเหมารถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 8 วัน ๆ ละ 1,000 บาท1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3190100004877 สาวิตรี เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 640114046053 22/2564 30/11/2563 7,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

64017070432

จ้างตรวจเช็คเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

3570100604064 นายสิทธิเดช นางแล 5,800.00จ้างเหมาตรวจเช็คเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100604064 นายสิทธิเดช นางแล 640114057198 สป.9/2564 06/01/2564 5,800.00 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

64017085886

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,800.00 บาท

58,800.00 บาท

0573560003984 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายโฮมมาร์ท 58,800.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573560003984 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายโฮมมาร์ท 640114069532 กองช่าง3/2564 06/01/2564 58,800.00 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

64017070432

จ้างตรวจเช็คเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

3570100604064 นายสิทธิเดช นางแล 5,800.00จ้างเหมาตรวจเช็คเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100604064 นายสิทธิเดช นางแล 640114057198 สป.9/2564 06/01/2564 5,800.00 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

64017213344

เช่าพื้นที่ Hosting เว็บไซต์ของ อบต.แม่ข้าวต้ม (ต่ออายุเช่าพื้นที่ Hosting เว็บไซต์ของ อบต.แม่ข้าวต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

1510100012811 นายนเรศ ศรีวิลัย 5,400.00ต่ออายุเช่าพื้นที่ Hosting เว็บไซต์ของ อบต.แม่ข้าวต้ม  www.maekhawtom.go.th1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1510100012811 นายนเรศ ศรีวิลัย 640114174972 สป.5/2564 13/01/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

64017093135

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒  บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112,000.00 บาท

112,000.00 บาท

0573540001382 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอนสตรัคชั่น 112,000.00ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒  บ้านโล๊ะป่าห้าใหม่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573540001382
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอน

สตรัคชั่น
640122011530 42/2564 14/01/2564 112,000.00 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

64017098096

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด  หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129,000.00 บาท

129,000.00 บาท

0573540001382 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอนสตรัคชั่น 129,000.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว

แดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573540001382
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอน

สตรัคชั่น
640122009989 44/2564 14/01/2564 129,000.00 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

64017088279

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๗ บ้านโล๊ะป่าห้า ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

110,000.00 บาท

110,000.00 บาท

0573540001382 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอนสตรัคชั่น 110,000.00
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมมีฝาปิด หมู่ที่ ๗ บ้านโล๊ะป่าห้า

ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573540001382
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอน

สตรัคชั่น
640122010257 43/2564 14/01/2564 110,000.00 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

64017234538

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

134,000.00 บาท

134,000.00 บาท

0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 134,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 640122019025 45/2564 19/01/2564 134,000.00 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

64017297688

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองผำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอยเทวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 399,500.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหนองผำ หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอยเทวา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 640122019056 46/2564 20/01/2564 399,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64017387601

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ (รร.อนุบาลอบต.แม่ข้าวต้ม และ ศพด.อบต.แม่ข้าวต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,583.00 บาท

41,583.00 บาท

0575554000768 บริษัท วิทวัส การค้า จำกัด 41,583.00
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ (รร.อนุบาลอบต.แม่ข้าวต้ม และ ศพ

ด.อบต.แม่ข้าวต้ม)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575554000768 บริษัท วิทวัส การค้า จำกัด 640114313062
กองการศึกษา

9/2564
21/01/2564 41,583.00 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

64017301695

จ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางลาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

373,000.00 บาท

373,000.00 บาท

0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 372,500.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ ๑๐ บ้านปางลาว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 640122020925 49/2564 22/01/2564 372,500.00
ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
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

64017296289

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยอ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

445,000.00 บาท

445,000.00 บาท

0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 444,500.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยอ้มใหม่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573538000714 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลาวัลย์ก่อสร้าง 640122026475 48/2564 22/01/2564 444,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64017302619

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

460,000.00 บาท

460,000.00 บาท

0573540001382 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอนสตรัคชั่น 460,000.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สายทาง หมู่ที่ ๑๙ บ้านเกษแก้ว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573540001382
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยลาน คอน

สตรัคชั่น
640122022641 47/2564 22/01/2564 460,000.00 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

64017479641

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,645.00 บาท

10,645.00 บาท

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 10,645.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 640114386860
กองการศึกษา

10/2564
26/01/2564 10,645.00 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

64017507315

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย ๙๕๒๙  เชียงรายจำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,965.00 บาท

20,965.00 บาท

1579900184665 เซอร์วิส ๗ 20,965.00
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย ๙๕๒๙  เชียงรายจำนวน ๑๔

รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900184665 เซอร์วิส ๗ 640114409450 สป.13/2564 27/01/2564 20,965.00 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

64017523272

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,730.00 บาท

7,730.00 บาท

3570500070776 แม่ข้าวต้มการเกษตร 7,730.00จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500070776 แม่ข้าวต้มการเกษตร 640114421400 สป.11/2564 27/01/2564 7,730.00 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

64017566043

เช่าเตาเผาขยะ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 35,000.00เช่าเตาเผาขยะ ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 640114456715 สป.6/2564 29/01/2564 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

64017573703

จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 24,000.00จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 640114462573
กองการศึกษา

10/2564
29/01/2564 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

64017577116

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,986.00 บาท

76,986.00 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 76,986.00
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

ข้าวต้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640101012244
กองการศึกษา

7/2564
29/01/2564 76,986.00 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

64017576819

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,386.60 บาท

31,386.60 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 31,386.60
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640101012194
กองการศึกษา

6/2564
29/01/2564 31,386.60 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 คาจางเหมาบริการอื่นๆ 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคดีโทรศัพท รานโชคดีโทรศัพท เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0098/64 วันที่ 08/01/2564

2 คาจางเหมาบริการอื่นๆ 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง รานโชคดีโทรศัพท รานโชคดีโทรศัพท เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0099/64 วันที่ 08/01/2564

3 คาถายเอกสาร 4,194.00 4,194.00 เฉพาะเจาะจง เอ.ซ.ีที กอปป เอ.ซ.ีที กอปป เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0107/64 วันที่ 20/01/2564

4 จางซอมชุดดรั้มเครื่องปริ้นเตอร 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเจปริ้น รานเจปริ้น เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0116/64 วันที่ 28/01/2564

5 คาถายเอกสาร 2,094.40        2,094.40        เฉพาะเจาะจง เอ.ซ.ีที กอปป เอ.ซ.ีที กอปป เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0117/64 วันที่ 28/01/2564

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม


