


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

64027419612

จ้างตรวจเช็ค และซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,950.00 บาท

5,950.00 บาท

1579900174210 เค บี พาวเวอร์ 5,950.00
จ้างตรวจเช็ค และซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ข้าวต้ม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900174210 เค บี พาวเวอร์ 640214364387 สป.22/2564 02/03/2564 5,950.00 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

64037086921

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,680.00 บาท

10,680.00 บาท

1579900128161 ร้านเจปริ้น 10,680.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900128161 ร้านเจปริ้น 640314073678 สป.16/2564 09/03/2564 10,680.00 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

64037070002

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,643.00 บาท

12,643.00 บาท

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 12,643.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 640314071387 สป.15/2564 09/03/2564 12,643.00 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

64037067348

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,119.00 บาท

28,119.00 บาท

0575554000768 บริษัท วิทวัส การค้า จำกัด 28,119.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575554000768 บริษัท วิทวัส การค้า จำกัด 640314064428 กองคลัง 5/2564 09/03/2564 28,119.00 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

64037304429

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,180.00 บาท

11,180.00 บาท

1579900128161 ร้านเจปริ้น 11,180.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๔ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1579900128161 ร้านเจปริ้น 640314256596 กองคลัง 6/2564 22/03/2564 11,180.00 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

64037318679

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (กระดาษชำระม้วนใหญ่)

6,950.00 บาท

6,950.00 บาท

0575557000149 บริษัท พานิช 1988 จำกัด 6,950.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  (กระดาษชำระม้วนใหญ่)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575557000149 บริษัท พานิช 1988 จำกัด 640314275149 สป.9/2564 22/03/2564 6,950.00 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

64037426606

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ)  จำนวน  ๖  เดือน ตั้งแต่ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

0575560002491 บริษัทบุญยะการพิมพ์จำกัด 12,000.00
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ)  จำนวน  ๖  เดือน ตั้งแต่ เดือน เมษายน

๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575560002491 บริษัทบุญยะการพิมพ์จำกัด 640321000165
กองการศึกษา

2/2564
31/03/2564 12,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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 จางติดตั้งโทรศัพทพื้นฐานฯ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) บ.โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0145/64 วันที่ 11/03/64

2 วัดสุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด บ.ยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0147/64 วันที่ 16/03/64

3 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย รานสําเพ็งเชียงราย เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0146/64 วันที่ 18/03/64

4 คาจัดซื้อวัสดุกอสาง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0145/64 วันที่ 19/03/64

5 คาจางเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  ปญทะนา นายวิชัย  ปญทะนา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0154/64 วันที่ 31/03/64

6 คาจางเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน  เขื่อนคํา นายวีระวัฒน  เขื่อนคํา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0155/64 วันที่ 31/03/64

7 คาจางเหมาบริการ 25,501.00 25,501.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  สุรินตา นายชวลิต  สุรินตา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0156/64 วันที่ 31/03/64

8 คาจางเหมาบริการ 25,502.00 25,502.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค  บั้งเงิน นายจตุรงค  บั้งเงิน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0161/64 วันที่ 31/03/64

9 คาจางเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางออนแกว  ปงคํา นางออนแกว  ปงคํา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0172/64 วันที่ 31/03/64

10 คาจางเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ  บั้งเงิน นางสาวศุภลักษณ  บั้งเงิน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0174/64 วันที่ 31/03/64

11 คาจางเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ  จิตปลื้ม นางจิราภรณ  จิตปลื้ม เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0176/64 วันที่ 31/03/64

12 คาจางเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา  กันทะมูล นางสาวพัชรา  กันทะมูล เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0181/64 วันที่ 31/03/64

13 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพัฒน  ฟกสอน นายจิรพัฒน  ฟกสอน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0182/64 วันที่ 31/03/64

14 คาจางเหมาบริการ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา  ฝนคํา นางสาวสุทธิดา  ฝนคํา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0173/64 วันที่ 31/03/64

15 คาจางเหมาบริการ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา  พรมมา นางสาวสุริษา  พรมมา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0175/64 วันที่ 31/03/64

16 คาจางเหมาบริการ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาวรรณ  จินาติ๊บ นางสาวผกาวรรณ  จินาติ๊บ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0177/64 วันที่ 31/03/64

17 คาจางเหมาบริการ 52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ชัยปญญา นางสาวเกวลี ชัยปญญา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0178/64 วันที่ 31/03/64

18 คาจางเหมาบริการ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร  บุญเรือง นายสถาพร  บุญเรือง เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0180/64 วันที่ 31/03/64

19 คาจางเหมาบริการ 49,800.00     49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชณู  ไชยลอม นางสาวรัชณู  ไชยลอม เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0183/64 วันที่ 31/03/64

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการจัดซื้อ

หรือจาง

20 คาจางเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนติการณ  สิงหสุข นางสาวรัตนติการณ  สิงหสุข เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0157/64 วันที่ 31/03/64

21 คาจางเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลัย  บั้งเงิน นางสาวมาลัย  บั้งเงิน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0158/64 วันที่ 31/03/64

22 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา  ไรเรือง นางสาวเพ็ญนภา  ไรเรือง เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0159/64 วันที่ 31/03/64

23 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพิกา  ฉายา นางสาวอัมพิกา  ฉายา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0162/64 วันที่ 31/03/64

24 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา  แฝงฤทธิ์ นางสาวสุกัญญา  แฝงฤทธิ์ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0164/64 วันที่ 31/03/64

25 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิรา  แกวพรม นางขวัญจิรา  แกวพรม เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0165/64 วันที่ 31/03/64

26 คาจางเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา  ธรรมรัตน นางสาวรจนา  ธรรมรัตน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0166/64 วันที่ 31/03/64

27 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพินยา  กอใจ นางสาวพินยา  กอใจ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0168/64 วันที่ 31/03/64

28 คาจางเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธธีรา  ดวงแกว นางสาวพัทธธีรา  ดวงแกว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0169/64 วันที่ 31/03/64

29 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัศรา  ปยะไพร นางสาวภัศรา  ปยะไพร เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0171/64 วันที่ 31/03/64

30 คาจางเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรภิรมย  อารีย นางสาวภรภิรมย  อารีย เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0184/64 วันที่ 31/03/64

31 คาจางเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร  หัตถผสุ นายพงศกร  หัตถผสุ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0152/64 วันที่ 31/03/64

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม


