


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

63107024907

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษาฯ)  จำนวน  ๖  เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0575560002491 บริษัทบุญยะการพิมพ์จำกัด 12,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575560002491 บริษัทบุญยะการพิมพ์จำกัด 631114004576 กองการศึกษา

1/2564

01/10/2563 12,000.00 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

63107032806

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,000.00 บาท

33,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0575560002491 บริษัทบุญยะการพิมพ์จำกัด 33,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575560002491 บริษัทบุญยะการพิมพ์จำกัด 631014043794 กองคลัง 1/2564 01/10/2563 33,000.00 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

63107043831

เช่าเตาเผาขยะ ประจำเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 35,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 631014032273 สป.1/2564 01/10/2563 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

63107049034

จ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 24,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 631014037132 กองการศึกษา

1/2564

01/10/2563 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

63117056118

จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 24,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 631114045357 กองการศึกษา

2/2564

02/11/2563 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

63117112358

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ ๒๔๘๘ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,753.76 บาท

7,753.76 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0575551000155 บริษัท  โตโยต้าเชียงราย  จำกัด 7,753.76

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575551000155 บริษัท  โตโยต้าเชียงราย  จำกัด 631114088215 สป.1/2564 04/11/2563 7,753.76 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

63117133188

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี มีเลขทะเบียน อย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบของโคนม ๑๐๐% ช่วงปิดภาคเรียนที่

๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115,563.96 บาท

115,563.96 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 115,563.96

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 631101002184 กองการศึกษา

2/2564

05/11/2563 115,563.96 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

63107374300

เช่าเตาเผาขยะ ประจำเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 35,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 631014277681 สป.2/2564 30/10/2563 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

63117273338

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (กระดาษชำระม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,950.00 บาท

6,950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0575557000149 บริษัท พานิช 1988 จำกัด 6,950.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575557000149 บริษัท พานิช 1988 จำกัด 631114221371 สป.3/2564 18/11/2563 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

63117112358

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ ๒๔๘๘ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,753.76 บาท

7,753.76 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0575551000155 บริษัท  โตโยต้าเชียงราย  จำกัด 7,753.76

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575551000155 บริษัท  โตโยต้าเชียงราย  จำกัด 631114088215 สป.1/2564 04/11/2563 7,753.76 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

63117133188

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี มีเลขทะเบียน อย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบของโคนม ๑๐๐% ช่วงปิดภาคเรียนที่

๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115,563.96 บาท

115,563.96 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 115,563.96

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 631101002184 กองการศึกษา

2/2564

05/11/2563 115,563.96 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

63107374300

เช่าเตาเผาขยะ ประจำเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 35,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100953981 เพลินจิตต์ ศรีบุรี 631014277681 สป.2/2564 30/10/2563 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

63117056118

จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 24,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570100942016 นางน้องต่าย ดวงแก้ว 631114045357 กองการศึกษา

2/2564

02/11/2563 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

63117273338

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (กระดาษชำระม้วนใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,950.00 บาท

6,950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0575557000149 บริษัท พานิช 1988 จำกัด 6,950.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575557000149 บริษัท พานิช 1988 จำกัด 631114221371 สป.3/2564 18/11/2563 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

63107017480

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตบริการและศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180,226.20 บาท

180,226.20 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 180,226.20

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 631001000951 กองการศึกษา

1/2564

01/10/2563 180,226.20 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 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร บุญเรือง นายสถาพร บุญเรือง เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0001/64 วันที่ 05/10/2563

2 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลี ชัยปญญา นางสาวเกวลี ชัยปญญา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0002/64 วันที่ 05/10/2563

3 จางเหมา จนท.ชวยงานถาย 35,645.00 35,645.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาวรรณ จินาติ๊บ นางสาวผกาวรรณ จินาติ๊บ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0003/64-1วันที่ 05/10/2563

เอกสารและจัดเก็บเอกสารทาง

การเงิน กองคลัง

4 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธิดา ฝนคํา นางสาวสุทธิดา ฝนคํา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0004/64 วันที่ 05/10/2563

5 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุริษา พรมมา นางสาวสุริษา พรมมา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0005/64 วันที่ 05/10/2563

6 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชณู ไชยลอม นางสาวรัชณู ไชยลอม เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0006/64 วันที่ 05/10/2563

7 จางเหมาบริการ คัดแยกขยะฯ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต สุรินตา นายชวลิต สุรินตา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0007/64 วันที่ 05/10/2563

8 จางเหมาบริการ คัดแยกขยะฯ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน เขื่อนคํา นายวีระวัฒน เขื่อนคํา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0008/64 วันที่ 05/10/2563

9 จางเหมาบริการ คัดแยกขยะฯ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค บั้งเงิน นายจตุรงค บั้งเงิน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0009/64 วันที่ 05/10/2563

10 จางเหมาบริการ คัดแยกขยะฯ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย ปญทะนา นายวิชัย ปญทะนา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0010/64 วันที่ 05/10/2563

11 จางเหมาบริการ (สป.) 52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ บั้งเงิน นางสาวศุภลักษณ บั้งเงิน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0011/64 วันที่ 05/10/2563

12 จางเหมาบริการ (กศ) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา ไรเรือง นางสาวเพ็ญนภา ไรเรือง เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0012/64 วันที่ 05/10/2563

13 จางเหมาบริการ (สป.) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพัฒน ฟกสอน นายจิรพัฒน ฟกสอน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0013/64 วันที่ 05/10/2563

14 จางเหมาบริการ ผดด.อบต. 50,100.00 50,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธธีรา ดวงแกว นางสาวพัทธธีรา ดวงแกว เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0014/64-1วันที่ 05/10/2563

15 จางเหมาบริการ ผดด.อบต. 50,700.00 50,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา ธรรมรัตน นางสาวรจนา ธรรมรัตน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0015/64-1วันที่ 05/10/2563

16 จางเหมาบริการ (กศ) 52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลัย บั้งเงิน นางสาวมาลัย บั้งเงิน เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0016/64 วันที่ 05/10/2563

17 คาจางเหมาบริการ (กช) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร หัตถผสุ นายพงศกร หัตถผสุ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0017/64 วันที่ 05/10/2563

18 จางเหมาบริการ (กศ) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา แฝงฤทธิ์ นางสาวสุกัญญา แฝงฤทธิ์ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0018/64 วันที่ 05/10/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการจัดซื้อ

หรือจาง

19 จางเหมาบริการ (กศ) 52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรภิรมย อารีย นางสาวพรภิรมย อารีย เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0019/64 วันที่ 05/10/2563

20 จางเหมาบริการ (สป.) 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา กันทะมูล นางสาวพัชรา กันทะมูล เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0020/64 วันที่ 05/10/2563

21 จางเหมาบริการ (กศ) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพินยา กอใจ นางสาวพินยา กอใจ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0021/64 วันที่ 05/10/2563

22 จางเหมาบริการ (กศ) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิรา แกวพรม นางขวัญจิรา แกวพรม เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0022/64 วันที่ 05/10/2563

23 จางเหมาบริการ (กศ) 52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนติการณ  สิงหสุข นางสาวรัตนติการณ  สิงหสุข เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0023/64 วันที่ 05/10/2563

24 จัดซื้อน้ําดื่ม อบต. 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกอก้ํา จันตะ นายกอก้ํา จันตะ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0024/64 วันที่ 05/10/2563

25 จางเหมาบริการ (กศ) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพิกา ฉายา นางสาวอัมพิกา ฉายา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0025/64 วันที่ 05/10/2563

26 จางเหมาบริการ (กศ) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัศรา ปยะไพร นางสาวภัศรา ปยะไพร เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0026/64 วันที่ 05/10/2563

27 จางเหมาบริการ (กศ) 49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิกา หวายหอม นางสาวสาวิกา หวายหอม เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0027/64 วันที่ 05/10/2563

28 จางเหมาบริการเจาหนาที่ 50,700.00 50,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัลิปรียา ใหมวงค นางสาวอัลิปรียา ใหมวงค เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0028/64-1วันที่ 05/10/2563

ชวยปฏิบัติงานบันทึกขอมูล

ระบบ eplan และงบประมาณ

29 จางเหมาบริการ (สป.) 52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง นางออนแกว ปงคํา นางออนแกว ปงคํา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0029/64 วันที่ 05/10/2563

30 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0030/64-2วันที่ 05/10/2563

31 จางเหมาบริการ (สป.) 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ จิตปลื้ม นางจิราภรณ จิตปลื้ม เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0031/64 วันที่ 05/10/2563

32 จัดซื้อน้ําดื่ม ศพด. 3 แหง 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกอก้ํา จันตะ นายกอก้ํา จันตะ เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0032/64 วันที่ 05/10/2563

33 จัดซื้อน้ําดื่มโรงเรียนอนุบาล 17,280.00 17,280.00 เฉพาะเจาะจง เพชร อาร.โอ. เพชร อาร.โอ. เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0033/64 วันที่ 05/10/2563

34 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0034/64-2วันที่ 05/10/2563

35 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด บริษัทยอดเหนือปโตรเลียม จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0035/64-2 วันที่ 05/10/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร.1

ลําดับ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ หรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการจัดซื้อ

หรือจาง

1 คาถายเอกสาร ฯ 2,569.75 2,569.75 เฉพาะเจาะจง เอ.ซ.ีที กอปป เอ.ซ.ีที กอปป เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0041/64 วันที่ 05/11/2563

2 จางซอมแซมรถยี่หอโตโยตา 1,295.00 1,295.00 เฉพาะเจาะจง เซอรวิส 7 เซอรวิส 8 เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0045/64 วันที่ 13/11/2563

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฯ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย รานสําเพ็งเชียงราย เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0047/64 วันที่ 18/11/2563

4 โครงการแขงขันกีฬาเด็กฯ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสําเพ็งเชียงราย รานสําเพ็งเชียงราย เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด CNTR-0051/64 วันที่ 30/11/2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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