
บันทึกข้อความ
ส่วนราขการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 
ที ฃร ๗๑๐๐๒/ ๙๙๖ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรือง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ 
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็ วข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประซาซน 
ตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙(๘) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ประกอบกับ 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๓๓.๔/ว ๔๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ 
เปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (!ะ1.601:โ๐ก10 (วิ๐ห6โททา6ก1: ?โ00บโ6กาอกเ : 6-0?) บัน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (5๒๐1:โ๐ก10 (วิ0ห6โกกา6กเ ?โ๐0นโ6กา6ก1: : 6-0?) ประจำเดือน มถุนายน ๒๔๖๔ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๔๔๐ มาตรา ๙(๘) และหนังสือสั่งการข้างต้น งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง จึงขอนำส่งข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างชองหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต ้องจัดไว้ให้ 
ประซาซนเข้าตรวจดูได้ เพื่อจัดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแทนแบบ สฃร.๑ (รายละเอียดปรากฎ 
ตามเอกสารแนบมาท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางสาวกรรณิกา ขันแก้ว)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง  ̂ , - '' V  V-.
โ " ^  ญัห้หันี้บัป น ัใน ั้ & ส ั่^ ’ไ'.. !̂บ'กั^โ''.'

(นางสาวอรพินท์ โกเสนตอ) 
ผู้อำนวยการกองคลัง



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

64067442431

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,400.00 บาท

6,400.00 บาท

3579900247680 สหอีเล็คโทรนิคส์ 6,400.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3579900247680 สหอีเล็คโทรนิคส์ 640614410695 สป.34/2564 28/06/2564 6,400.00 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

64067445661

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 6,000.00วัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 640614408653
กองการศึกษา

18/2564
28/06/2564 6,000.00 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

64067443789

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,053.00 บาท

10,053.00 บาท

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 10,053.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 640614409567 สป.35/2564 28/06/2564 10,053.00 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

64067357484

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 640614299035 สป.32/2564 22/06/2564 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

64067106238

ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3570101302169 นางสาวสายสวาท ธุวะคำ 20,000.00
จัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่ข้าวต้มจำนวน ๘ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570101302169 นางสาวสายสวาท ธุวะคำ 640614136619 สป.26/2564 11/06/2564 20,000.00 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

64067314208

หน้ากากอนามัยและเฟสซิล

12,650.00 บาท

12,650.00 บาท

0505556003471 บริษัท เอสเอ็น เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด 12,650.00จัดซื้อหน้ากากอนามัยและเฟสซิล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505556003471
บริษัท เอสเอ็น เมดิคอล อิควิปเม้นท์

จำกัด
640614270000 สป.30/2564 21/06/2564 12,650.00 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

64067196892

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี

สำหรับโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มและโรงเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
133,056.00 บาท

133,056.00 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 133,056.00

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี

สำหรับโรงเรียนอนุบาลในสังกัดอบต.แม่ข้าวต้มและโรงเรียนในเขตบริการ อบต.แม่

ข้าวต้ม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640601006140
กองการศึกษา

13/2564
11/06/2564 133,056.00 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

64067359955

ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๒๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,200.00 บาท

19,200.00 บาท

3579900044622 ร้านโปรไฟร์ เซฟตี้ เรซคิว 19,200.00จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3579900044622 ร้านโปรไฟร์ เซฟตี้ เรซคิว 640614296375 สป.33/2564 22/06/2564 19,200.00 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

64067214890

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,900.00 บาท

6,900.00 บาท

1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 6,900.00จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900074037 ร้านสำเพ็งเชียงราย 640614179482
กองการศึกษา

17/2564
11/06/2564 6,900.00 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

64067313133

ซื้อสายไมค์วิทยุสื่อสาร Icom และปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

3101202524927 ร้านจิระพงษ์อิเล็กทรอนิกส์ 9,600.00จัดซื้อสายไมค์วิทยุสื่อสาร Icom และปลั๊กไฟ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101202524927 ร้านจิระพงษ์อิเล็กทรอนิกส์ 640614271476 สป.29/2564 21/06/2564 9,600.00 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

64067123159

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,160.00 บาท

20,160.00 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 20,160.00

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ข้าวต้ม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640614118800
กองการศึกษา

16/2564
11/06/2564 20,160.00 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

64057406782

อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี สำหรับโรงเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

105,429.24 บาท

105,429.24 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 105,429.24

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซีซี

สำหรับโรงเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640501007857
กองการศึกษา

12/2564
28/05/2564 105,429.24 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร.1

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ท่ี หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง

1 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 622.00 622.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร์ หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0207/64 วันท่ี 01/06/64

2 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง 2,860.00 2,860.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช  นางแล นายสิทธิเดช  นางแล เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0208/64 วันท่ี 02/06/64

3 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องจดัเก็บฯ 775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช  นางแล นายสิทธิเดช  นางแล เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0209/64 วันท่ี 02/06/64

4 ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจปร้ิน ร้านเจปร้ิน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0210/64 วันท่ี 02/06/64

5 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร์ หจก.นิคมโฮมเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0217/64 วันท่ี 11/06/64

6 จา้งตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส 7 เซอร์วิส 7 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0228/64 วันท่ี 24/06/64

7 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรจนา  ธรรมรัตน์ นางสาวรจนา  ธรรมรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0239/64 วันท่ี 30/06/64

8 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธ์ธีรา  ดวงแก้ว นางสาวพัทธ์ธีรา  ดวงแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0240/64 วันท่ี 30/06/64

9 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพินยา ก้อใจ นางสาวพินยา ก้อใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0241/64 วันท่ี 30/06/64

10 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญจิรา  แก้วพรม นางขวัญจิรา  แก้วพรม เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0242/64 วันท่ี 30/06/64

11 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัลิปรียา ใหม่วงค์ นางสาวอัลิปรียา ใหม่วงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0243/64 วันท่ี 30/06/64

12 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัศรา ปิยะไพร นางสาวภัศรา ปิยะไพร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0244/64 วันท่ี 30/06/64

13 จา้งเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรพิรมย์ อารีย์ นางสาวภรพิรมย์ อารีย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0245/64 วันท่ี 30/06/64

14 จา้งเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางอ่อนแก้ว  ปิงค า นางอ่อนแก้ว  ปิงค า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0246/64 วันท่ี 30/06/64

15 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัมพิกา  ฉายา นางสาวอัมพิกา  ฉายา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0247/64 วันท่ี 30/06/64

16 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนภา  ไร่เรือง นางสาวเพ็ญนภา  ไร่เรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0248/64 วันท่ี 30/06/64

17 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิราภรณ์  จิตปล้ืม นางจิราภรณ์  จิตปล้ืม เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0250/64 วันท่ี 30/06/64

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม



แบบ สขร.1

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา

ท่ี หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ

หรือจ้าง
18 จา้งเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภลักษณ์  บั้งเงิน นางสาวศุภลักษณ์  บั้งเงิน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0251/64 วันท่ี 30/06/64
19 จา้งเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตน์ติการณ์  สิงห์สุข นางสาวรัตน์ติการณ์  สิงห์สุข เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0252/64 วันท่ี 30/06/64
20 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพัฒน์  ฟักสอน นายจิรพัฒน์  ฟักสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0253/64 วันท่ี 30/06/64
21 จา้งเหมาบริการ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมาลัย  บั้งเงิน นางสาวมาลัย  บั้งเงิน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0254/64 วันท่ี 30/06/64

22 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา  แฝงฤทธิ์ นางสาวสุกัญญา  แฝงฤทธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0255/64 วันท่ี 30/06/64

23 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรา กันทะมูล นางสาวพัชรา กันทะมูล เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0256/64 วันท่ี 30/06/64

24 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิกา  หวายหอม นางสาวสาวิกา  หวายหอม เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0257/64 วันท่ี 30/06/64

25 จา้งเหมาบริการ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร หัตถผสุ นายพงศกร หัตถผสุ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0258/64 วันท่ี 30/06/64
26 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย ปัญทะนา นายวิชัย ปัญทะนา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0259/64 วันท่ี 30/06/64
27 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์  บั้งเงิน นายจตุรงค์  บั้งเงิน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0260/64 วันท่ี 30/06/64
28 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์  เขื่อนค า นายวีระวัฒน์  เขื่อนค า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0261/64 วันท่ี 30/06/64
29 จา้งเหมาบริการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  สุรินตา นายชวลิต  สุรินตา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด CNTR-0262/64 วันท่ี 30/06/64
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