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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63127433964

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 153,899.00วัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด

640114152214 CNTR-0037/64 12/01/2564 153,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017060037

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,300.00 บาท

3,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1800100206752 บ้านแหม่ม ช็อป 3,300.00หน้ากากอนามัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100206752 บ้านแหม่ม ช็อป 640114154662 CNTR-0038/64 12/01/2564 3,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017013176

จ้างทำป้ายไวนิลคัดกรองโควิด-๑๙ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒ เมตร มีขาตั้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน  ๖  ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,700.00 บาท

5,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1800400039762 ร้านบอยพริ้นติ้ง 5,700.00
จ้างทำป้ายไวนิลคัดกรองโควิด-๑๙ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒

เมตร มีขาตั้ง พร้อมติดตั้ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800400039762 ร้านบอยพริ้นติ้ง 640114155905 CNTR-0039/64 12/01/2564 5,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017148497

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3800400115911 ร้านเจ้าคุณ 3,216.00วัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400115911 ร้านเจ้าคุณ 640114164391 CNTR-0040/64 13/01/2564 3,216.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017126276

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1332 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,010.00 บาท

5,010.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 5,010.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน กจ 1332 นครศรีธรรมราช

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 640114239477 CNTR-0041/64 18/01/2564 5,010.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017412984

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนร ๗๖๑ นครศรีธรรมราช ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,010.00 บาท

1,010.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1800100183906 ร้านมณีสุวรรณ์ 1,010.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลข

ทะเบียน ขนร ๗๖๑ นครศรีธรรมราช ของกองคลัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100183906 ร้านมณีสุวรรณ์ 640114370810 CNTR-0043/64 25/01/2564 1,010.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017269952

จ้างทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,200.00 บาท

14,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1801900000297 กลิ่นสี พริ้นติ้ง 10,200.00
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง

3801300218271 ตาปีโฆษณา 11,000.00

3801300218689 ธานีรัตน์มีเดีย 11,520.00

1801900000297 กลิ่นสี พริ้นติ้ง 4,000.00

จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี ขนาดเอ๔ กว้างยาว ๒๑

x ๒๙.๗ เซนติเมตร ขนาดมาตรฐานพิมพ์ ๔ สี พับ ๓ พับ

กระดาษอาร์ตมัน ๑๒๐ แกรม

3801300218271 ตาปีโฆษณา 8,000.00

3801300218689 ธานีรัตน์มีเดีย 6,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1801900000297 กลิ่นสี พริ้นติ้ง 640114382974 CNTR-0044/64 26/01/2564 14,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63127468265

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ พร้อมระบบเตือนภัยสาธารณะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

347,000.00 บาท

335,765.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3840200691551 เจ แอนด์ ที สื่อสาร 340,300.00

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ

พร้อมระบบเตือนภัยสาธารณะ ณ องค์การบริหารส่วน

ตำบลช้างกลาง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3840200691551 เจ แอนด์ ที สื่อสาร 640101011357 CNTR-0045/64 28/01/2564 335,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017423700

ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,478.00 บาท

91,478.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 91,478.00กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640114384705 CNTR-0046/64 28/01/2564 91,478.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64017545956

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน  ๔  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1800100183906 มณีสุวรรณ์ 600.00

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔ จำนวน ๔ คัน หมายเลขทะเบียน ขนร ๗๖๑ นศ.,ค

ธจ ๑๐๓ นศ.,๑ กณ ๔๓๕๑ นศ. และ ๑กล๗๔๔๖ นศ.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100183906 มณีสุวรรณ์ 640114466733 CNTR-0047/64 29/01/2564 600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


