
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107014574

จ้างบริการพื้นที่เว็บไซต์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0805540000644 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 10,000.00บริการพื้นที่เว็บไซต์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805540000644
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
631014011279 CNTR-0001/64 01/10/2563 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107004183

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านพาหนะในฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3800400095243 นายจำลอง  เพชรา 108,000.00
เหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านพาหนะในฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง เป็นระยะเวลา

12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400095243 นายจำลอง  เพชรา 631005001025 CNTR-0002/64 01/10/2563 108,000.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107009221

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดากำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,000.00 บาท

114,000.00 บาท

3800400324412 นายเพิ่มศักดิ์  ภู่พงษ์ 114,000.00
เหมาบริการบุคคลธรรมดากำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400324412 นายเพิ่มศักดิ์  ภู่พงษ์ 631005001223 CNTR-0003/64 01/10/2563 114,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107012921

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,000.00 บาท

114,000.00 บาท

1800400183758 นายสตนัตต์  สุดสาย 114,000.00
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800400183758 นายสตนัตต์  สุดสาย 631005001474 CNTR-0004/64 01/10/2563 114,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107015259

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,000.00 บาท

114,000.00 บาท

3570101139071 นายดวงดี  นันต๊ะรัตน์ 114,000.00
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570101139071 นายดวงดี  นันต๊ะรัตน์ 631005001203 CNTR-0005/64 01/10/2563 114,000.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107018209

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1800400213657 นางสาวอัญชลี  ภักดีสุวรรณ 108,000.00
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลช้างกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800400213657 นางสาวอัญชลี  ภักดีสุวรรณ 631005001563 CNTR-0006/64 01/10/2563 108,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107048644

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

506,411.22 บาท

505,411.40 บาท

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 302,614.20อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  ขนาด ๒๐๐ มล. รสจืด ชนิดถุง1

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 203,797.02อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที  ขนาด ๒๐๐ มล. รสจืด ชนิดกล่อง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 631001000864 CNTR-0007/64 01/10/2563 506,411.22 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

63097159189

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 34-016 สายบ้านนางช้อย (บ้านหัวนอน ซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
604,000.00 บาท

605,806.15 บาท

0803560001971 กอล์ฟ การโยธา 393,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 34-016 สายบ้านนาง

ช้อย (บ้านหัวนอน ซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง
1

0805546000352 บริษัท ธัชณิช จำกัด 483,700.00

0805552000016 บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด 454,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001971 กอล์ฟ การโยธา 630922026236 CNTR-0008/64 07/10/2563 393,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

63107069964

จ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

0994000580070 มหาวิทยาลัยทักษิณ 25,000.00
จ้างสถาบันการศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000580070 มหาวิทยาลัยทักษิณ 631014068172 CNTR-0009/64 07/10/2563 25,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107121754

ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

935.00 บาท

935.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 935.00กระดาษต่อเนื่อง ๑  ชั้น  ขนาด ๑๑ x ๑๕ นิ้ว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 631014184672 CNTR-0010/64 15/10/2563 935.00 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

63107154559

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๒๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,882.41 บาท

4,882.41 บาท

0805529000081 บริษัท จ.วินิต จำกัด 4,882.41
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๒๖๒

นครศรีธรรมราช
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805529000081 บริษัท จ.วินิต จำกัด 631014185090 CNTR-0011/64 19/10/2563 4,882.41 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

63107115346

ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตามโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59,000.00 บาท

59,000.00 บาท

0105539015737 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จำกัด 62,500.00เครื่องพ่นหมอกควัน1

0715560002465 บริษัท ไอยราซัพพลาย จำกัด 62,000.00

0905545001966 บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 59,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905545001966 บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 631014114647 CNTR-0012/64 19/10/2563 59,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107237583

ซื้อวัสดุของรางวัลการแสดงบนเวที สายสะพาย มงกุฎ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

3800400115911 ร้านเจ้าคุณ 10,000.00ของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีและสำหรับการประกวดหนูน้อยนพมาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400115911 ร้านเจ้าคุณ 631014212904 CNTR-0013/64 21/10/2563 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107217388

เหมาบริการเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

3800400107985 นายสมวงค์ เกตุสุวรรณ 80,000.00
จ้างเหมาบริการเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทงประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400107985 นายสมวงค์ เกตุสุวรรณ 631014193502 CNTR-0014/64 21/10/2563 80,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107247712

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1809700223605 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุวรรณ 45,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809700223605 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุวรรณ 631005005916 CNTR-0015/64 22/10/2563 45,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107291621

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 10,000.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

3800101689907 มนตรีพานิช 10,506.00

3800700703028 ร้านอวยพรวิทยาภัณฑ์ 10,703.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 631014243969 CNTR-0016/64 28/10/2563 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117116041

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,250.00 บาท

8,250.00 บาท

3800400928261 บ้านคอมพ์ / ดิษยาการค้า 8,250.00ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400928261 บ้านคอมพ์ / ดิษยาการค้า 631114103979 CNTR-0017/64 10/11/2563 8,250.00 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

63117051780

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน  ๒  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

890.00 บาท

890.00 บาท

1800100183906 มณีสุวรรณ์ 230.00ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขนร ๗๖๑ นศ.1

1800100183906 มณีสุวรรณ์ 660.00ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คธจ ๑๐๓ นศ.2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100183906 มณีสุวรรณ์ 631114105542 CNTR-0018/64 10/11/2563 890.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117170668

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,990.00 บาท

5,990.00 บาท

0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 5,990.00เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 631114194923 CNTR-0019/64 17/11/2563 5,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117167498

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,690.00 บาท

58,690.00 บาท

0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 11,000.00ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน1

0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 9,900.00โต๊ะประชุม2

0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 15,920.00เก้าอี้3

0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 21,870.00โต๊ะทำงานเหล็ก4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 631114195711 CNTR-0020/64 17/11/2563 57,970.00 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

63117231506

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 99,720.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
631114210047 CNTR-0021/64 18/11/2563 99,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117214607

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน  ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 29,800.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙

นิ้ว)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
631114215168 CNTR-0022/64 18/11/2563 29,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117383382

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๒๗๔ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,850.00 บาท

3,850.00 บาท

3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 3,850.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลข

ทะเบียน ๘๑-๖๒๗๔ นศ.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 631114295637 CNTR-0023/64 26/11/2563 3,850.00 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

63117324394

ซื้ออาหารเสริมม(นม) ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

201,742.80 บาท

201,742.80 บาท

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 201,742.80นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 631101006979 CNTR-0024/64 30/11/2563 201,742.80 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

63117399227

จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๐x๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน  ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1800400039762 ร้านบอยพริ้นติ้ง 1,200.00จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๑.๐x๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800400039762 ร้านบอยพริ้นติ้ง 631214005465 CNTR-0026/64 01/12/2563 1,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63127049972

ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0805563001795 ช้างกลางน้ำดื่ม 30,000.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805563001795 ช้างกลางน้ำดื่ม 631214075585 CNTR-0027/64 04/12/2563 30,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63127049959

จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

270,000.00 บาท

270,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3800400319150 นางอุดมศรี สารพงษ์ 270,000.00อาหาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400319150 นางอุดมศรี สารพงษ์ 631214075966 CNTR-0028/64 04/12/2563 270,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63127098229

ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000,000.00 บาท

3,000,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0803561000927 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซ์ซิมัส บิสซิเนส 3,000,000.00
ถุงยังชีพ(ส่วนผสมสำเร็จรูปและส่วนประกอบของอาหารกึ่ง

สำเร็จรูป

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803561000927 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซ์ซิมัส บิส

ซิเนส

631201002767 CNTR-0029/64 04/12/2563 3,000,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117215187

ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน  ๒  ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,980.00 บาท

36,980.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 35,980.00กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803547001369 หจก.ไทยพัฒนา 2004 631214102022 CNTR-0030/64 04/12/2563 35,980.00 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

63117297349

ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน  ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

700.00 บาท

700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 700.00อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด

631114243286 CNTR-0031/64 04/12/2563 700.00 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

63127245943

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถหน้าตักหลังขุด หมายเลขทะเบียน ตค ๒๙๗๘ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

4841600002663 ร้านเฉลิมกิจการไฟฟ้า 3,600.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถหน้าตักหลังขุด

หมายเลขทะเบียน ตค ๒๙๗๘ นครศรีธรรมราช

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4841600002663 ร้านเฉลิมกิจการไฟฟ้า 631214232585 CNTR-0032/64 18/12/2563 3,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63127281483

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง (โรงเรียนบ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,700.00 บาท

30,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 27,350.00

ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนตำบลช้างกลาง (โรงเรียนบ้านนา)

0805563003054 บริษัท วินศิริกมณ จำกัด 61,400.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด

631214305259 CNTR-0033/64 23/12/2563 27,350.00 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

63127384588

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,600.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ของสำนักงานปลัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 631214375320 CNTR-0034/64 28/12/2563 4,600.00 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

63127440285

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,269,282.40 บาท

2,269,282.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 689,057.60
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  ขนาด ๒๐๐ มล. รสจืด

ชนิดถุง

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 445,583.60
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที  ขนาด ๒๐๐ มล. รสจืด ชนิด

กล่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 631201012140 CNTR-0036/64 30/12/2563 1,134,641.20 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

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



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117137911

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะหมายเลขทะเบียน กค 954 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0805516000028 บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด 2,621.50จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะหมายเลขทะเบียน กค 954 นครศรีธรรมราช1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805516000028
บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช

จำกัด
640214024378 CNTR-0048/64 02/02/2564 2,621.50 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

64027005329

จ้างซ่อมแซมผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อจากน้ำกัดเซาะในพื้นที่ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125,000.00 บาท

125,000.00 บาท

0803560001971 กอล์ฟ การโยธา 125,000.00จ้างซ่อมแซมผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อจากน้ำกัดเซาะในพื้นที่ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001971 กอล์ฟ การโยธา 640214077169 CNTR-0049/64 04/02/2564 125,000.00 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

64027067519

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบมือจับ  จำนวน  ๓  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,500.00เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดแบบมือจับ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640214099433 CNTR-0050/64 05/02/2564 4,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64027068766

ซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,400.00 บาท

29,400.00 บาท

3920600256703 พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 29,400.00ชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร Fujixerox1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600256703 พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 640214113229 CNTR-0051/64 08/02/2564 29,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117128258

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3800400106890 นาวาช่างไม้ 5,000.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400106890 นาวาช่างไม้ 640214078248 CNTR-0052/64 09/02/2564 5,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64027182514

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานพาหนะในฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง  ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,500.00 บาท

67,500.00 บาท

3800400929756 นายปริเชษฐ  รัตนบุรี 67,500.00
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานพาหนะในฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง  ประจำ

ปี ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400929756 นายปริเชษฐ  รัตนบุรี 640214181239 CNTR-0053/64 11/02/2564 67,500.00 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

64027298671

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,055.00 บาท

61,055.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 61,055.00วัสดุสำนักงาน ของกองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640214298963 CNTR-0054/64 19/02/2564 61,055.00 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

64027300446

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,431.20 บาท

19,431.20 บาท

0105539117092 บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด 19,431.20วัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105539117092 บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด 640214299299 CNTR-0055/64 19/02/2564 19,431.20 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

64027356634

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ กองคลัง หมายเลขทะเบียน คธจ ๑๐๓ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

650.00 บาท

650.00 บาท

1800100183906 นายอนุศักดิ์  มณีสุวรรณ์ 650.00แบตเตอรี่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100183906 นายอนุศักดิ์  มณีสุวรรณ์ 640214357416 CNTR-0057/64 24/02/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63117013794

จ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

482,800.00 บาท

510,008.68 บาท

0803560001971 กอล์ฟ การโยธา 482,800.00ก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001971 กอล์ฟ การโยธา 640122034263 CNTR-0058/64 25/02/2564 482,000.00 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

64027357868

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๙๗๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,478.50 บาท

88,478.50 บาท

3210300972043 นัฐพลกลการ 69,710.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๙๗๘

นศ.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3210300972043 นัฐพลกลการ 640314010949 CNTR-0059/64 01/03/2564 69,710.00 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

64037071455

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

1809700223605 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุวรรณ 43,838.71

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่    มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809700223605 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุวรรณ 640314068572 CNTR-0060/64 04/03/2564 43,838.71 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

64037019704

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,518.00 บาท

3,518.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 3,518.00วัสดุก่อสร้าง กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640314089146 CNTR-0061/64 04/03/2564 3,518.00 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

64037019471

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,355.00 บาท

2,355.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 2,355.00วัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640314089641 CNTR-0062/64 04/03/2564 2,355.00 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

64037019081

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,099.00 บาท

16,099.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 16,099.00วัสดุสำนักงาน กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640314090309 CNTR-0063/64 04/03/2564 16,099.00 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

64037023816

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,500.00บันไดอลูมิเนียม ขึ้น ๒ ทาง ๘ ชั้น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640314090611 CNTR-0064/64 04/03/2564 4,500.00 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

64037018403

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะ หมายเลขทะเบียน กค ๙๕๔ นครศรีธรรมราช (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,150.00 บาท

2,150.00 บาท

3800400915615 อู่วิถียนต์ จันดี 2,150.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะ หมายเลขทะเบียน กค ๙๕๔ นครศรีธรรมราช

(เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400915615 อู่วิถียนต์ จันดี 640314090792 CNTR-0065/64 04/03/2564 2,150.00 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

64037026170

จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง  กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,690.00 บาท

2,690.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 2,690.00จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640314090964 CNTR-0066/64 04/03/2564 2,690.00 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

64037081713

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,570.00 บาท

45,570.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 45,570.00วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640314091043 CNTR-0067/64 05/03/2564 45,570.00 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

63107294427

ซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์ไม้ต้นทองอุไรและดินปลูกถุงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3800800157696 ร้านนาเดียร์พันธุ์ไม้ 2,900.00ซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์ไม้ต้นทองอุไรและดินปลูกถุงใหญ่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800800157696 ร้านนาเดียร์พันธุ์ไม้ 640314230185 CNTR-0068/64 15/03/2564 2,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64037265780

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมายเลข ๔๘๐-๕๙-๐๐๐๔  จำนวน  ๑  เครื่อง ของฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,530.00 บาท

1,530.00 บาท

3800401075891 ไอทีแอดวานซ์ แอนด์ เซอร์วิส 1,530.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมายเลข ๔๘๐-๕๙-

๐๐๐๔  ของฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800401075891 ไอทีแอดวานซ์ แอนด์ เซอร์วิส 640314376444 CNTR-0069/64 24/03/2564 1,530.00 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

64037436244

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,850.00 บาท

38,850.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 38,850.00วัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการศึกษาและวัฒนธรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640314404220 CNTR-0070/64 25/03/2564 38,500.00 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

64037467125

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๑๘๑๗  นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,910.00 บาท

4,910.00 บาท

3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 4,910.00
ซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๑๘๑๗

นครศรีธรรมราช
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 640314424642 CNTR-0071/64 26/03/2564 4,910.00 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

63127144184

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-007 สายรอบถ้ำจหมื่นยม หมู่ที่ 1 บ้านนา ตำบลช้างกลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,366,000.00 บาท

5,968,359.10 บาท

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 5,888,888.88

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-007 สายรอบถ้ำจหมื่นยม

หมู่ที่ 1 บ้านนา ตำบลช้างกลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1

0803540001991 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราวปิโตรเลียม 5,950,000.00

0803542000691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 5,968,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803540001991
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราว

ปิโตรเลียม
640322023732 CNTR-0072/64 31/03/2564 5,940,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

63127135233

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-004 สายวังมัจฉา ตำบลช้างกลาง หมู่ที่ 7 บ้านนาวา ตำบลช้างกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,140,000.00 บาท

5,051,203.08 บาท

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 5,000,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-004 สายวังมัจฉา

ตำบลช้างกลาง หมู่ที่ 7 บ้านนาวา ตำบลช้างกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

1

0803540001991 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราวปิโตรเลียม 5,040,000.00

0803542000691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 5,130,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803540001991
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราว

ปิโตรเลียม
640322023799 CNTR-0073/64 31/03/2564 5,030,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64047015459

เหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

44,000.00 บาท

44,000.00 บาท

3800400107985 นายสมวงค์ เกตุสุวรรณ 44,000.00
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพ่อ

ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400107985 นายสมวงค์ เกตุสุวรรณ 640414030437 CNTR-0074/64 31/03/2564 44,000.00 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

64047028430

จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3800900685171 นายพิเชษฐ์  จันทร์ประอบ 12,000.00

เหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย ๒๕๖๔ ณ จุดบริการหน้าวัดมะนาว

หวาน และจุดบริการป้อมบ้านนา ม.๑๔ ต.ช้างกลาง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800900685171 นายพิเชษฐ์  จันทร์ประอบ 640414046195 CNTR-0075/64 02/04/2564 12,000.00 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

64047205234

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

0803535001598 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส 500.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์

๔๑๖-๖๓-๐๐๕๖ (ลงวินโดว์)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803535001598 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส 640414248001 CNTR-0076/64 23/04/2564 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

64047234688

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1332 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,840.00 บาท

1,840.00 บาท

3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 1,840.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 1332

นครศรีธรรมราช
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 640414248610 CNTR-0077/64 23/04/2564 1,840.00 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

64047266684

ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จค่าขยะ แบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,200.00 บาท

8,200.00 บาท

3930500485280 นางพิทยา หนูเอียด 8,200.00ใบเสร็จค่าขยะ แบบกระดาษต่อเนื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500485280 นางพิทยา หนูเอียด 640414271451 CNTR-0078/64 26/04/2564 8,200.00 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

64047309824

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนยางล้อรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กค ๙๕๔ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,980.00 บาท

11,980.00 บาท

3800400915615 นายเสน่ห์  ลิบน้อย 11,980.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนยางล้อรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กค ๙๕๔

นครศรีธรรมราช
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400915615 นายเสน่ห์  ลิบน้อย 640414310666 CNTR-0079/64 29/04/2564 11,980.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64057251257

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คลมยางรถจักรยานยนต์กองคลัง  จำนวน  ๔  คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

180010018390
6

นายอนุศักดิ์  มณีสุวรรณ์ 600.00
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คลมยาง
รถจักรยานยนต์กองคลัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
18001001

83906
นายอนุศักดิ์
มณีสุวรรณ์

64051429
7409

CNTR-
0080/64

25/05/2
564

600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64057320585

จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ขนาด ๒.๐x๓.๐ เมตร  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  ๗  ป้าย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,300.00 บาท

20,300.00 บาท

180040003976
2

บอยพริ้นติ้ง  โดยนายอนุรักษ์
ทิพย์บุรี

20,300.00

จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ขนาด ๒.๐x๓.๐ เมตร  พร้อมติด
ตั้ง

1

182050001743
4

ร้านแอร์สื่อสิ่งพิมพ์ 21,000.00

195990006653
7

มุมป้ายดีไซน์ ไซน์คอนเนอร์ 22,400.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
18004000

39762
บอยพริ้นติ้ง  โดยนาย
อนุรักษ์  ทิพย์บุรี

64051432
6498

CNTR-
0081/64

27/05/2
564

20,300.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64057356793

ซื้อโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม  พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256,704.00 บาท

256,704.00 บาท

080555900031
3

บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 256,704.00
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง นม ยู.เอช.ที
ขนาด ๒๐๐ มล. รสจืด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08055590

00313
บริษัท นครแดรี่พลัส
จำกัด

64050100
7693

CNTR-
0082/64

28/05/2
564

256,704.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64057377496

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียนหมายเลข ขนร ๗๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

440.00 บาท

440.00 บาท

380040010187
1

นายไพบูลย์  พะโยม 440.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ขนร ๗๖๒ นครศรีธรรมราช

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38004001

01871
นายไพบูลย์  พะโยม

64061400
2247

CNTR-
0084/64

01/06/2
564

440.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64037474381

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะบรรทุกยกได้ มีข้างเสริม มีเครื่องทุ่นแรง ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๒๐๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,478.50 บาท

88,478.50 บาท

321030097204
3

นัฐพลกลการ  โดยนายกุศล  หนู
เมือง

25,560.00
ซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะ
บรรทุกยกได้ มีข้างเสริม มีเครื่องทุ่นแรง ทะเบียน
หมายเลข ๘๒-๒๐๖๒ นครศรีธรรมราช

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
32103009

72043
นัฐพลกลการ  โดย
นายกุศล  หนูเมือง

64061404
5356

CNTR-
0085/64

04/06/2
564

25,560.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64067028691

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คธจ ๑๐๔ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,440.00 บาท

1,440.00 บาท

380040010187
1

นายไพบูลย์  พะโยม 1,440.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน คธจ ๑๐๔ นครศรีธรรมราช

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38004001

01871
นายไพบูลย์  พะโยม

64061408
7394

CNTR-
0086/64

08/06/2
564

1,440.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64067083395

จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี) จำนวน  ๑  เครื่อง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3920600256703 พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 12,000.00
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สี) ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง วันที่

๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600256703 พรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 640614109473 CNTR-0087/64 09/06/2564 12,000.00 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

64067094432

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,000.00 บาท

63,000.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 29,800.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า

๑๙ นิ้ว)
1

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 14,800.00เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี2

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 16,800.00เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640614144456 CNTR-0088/64 11/06/2564 61,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64067146053

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

155,641.46 บาท

155,641.46 บาท

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 155,641.46นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 640601004852 CNTR-0089/64 11/06/2564 155,641.46 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

64067135635

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จำนวน  ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,700.00 บาท

14,700.00 บาท

0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 14,500.00ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 640614158416 CNTR-0090/64 11/06/2564 14,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64057374478

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,945.00 บาท

33,945.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 33,945.00วัสดุคอมพิวเตอร์  ของกองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640614220819 CNTR-0091/64 16/06/2564 33,945.00 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

64057460697

จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 11 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

402,600.00 บาท

429,000.00 บาท

0803548001354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันการโยธา 429,034.86ขยายเขตประปา หมู่ที่ 11 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803548001354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันการโยธา 640622005663 CNTR-0092/64 24/06/2564 402,000.00 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

64057090315

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

600,000.00 บาท

619,952.87 บาท

0803558001683 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสิทธิ์  เอ็นจิเนียริ่ง 578,990.00งานก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง1

0803559001636 อาร์ยูที. วิศวกรรม 600,000.00

0803561001117 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญตรีรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง 584,470.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803559001636 อาร์ยูที. วิศวกรรม 640622006951 CNTR-0093/64 25/06/2564 595,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64067451631

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,560.00 บาท

8,560.00 บาท

0845560000194 บริษัท กุลศิริเซฟตี้ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด 8,560.00ยางมะตอยสำเร็จรูป1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0845560000194
บริษัท กุลศิริเซฟตี้ แอนด์ โปรดักส์

จำกัด
640614392493 CNTR-0094/64 25/06/2564 8,560.00 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

64067531864

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

712,190.86 บาท

712,190.86 บาท

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 712,190.86นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 640701000076 CNTR-0095/64 01/07/2564 712,190.86 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64067012177

จ้างซ่อมแซมคอสะพานบ้านหน้าเขาเหมน หมู่ที่ 12 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

284,215.00 บาท

284,215.00 บาท

0805564001047 บริษัท พระพรหม การก่อสร้าง จำกัด 284,215.00จ้างซ่อมแซมคอสะพานบ้านหน้าเขาเหมน หมู่ที่ 12 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805564001047 บริษัท พระพรหม การก่อสร้าง จำกัด 640622017125 CNTR-0096/64 05/07/2564 282,000.00 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

64077070171

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง (โรงเรียนบ้านจันดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,300.00 บาท

6,300.00 บาท

1809900172508 นายสุวิทย์  สิทธิศักดิ์ 6,300.00
งานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง (โรงเรียน

บ้านจันดี)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809900172508 นายสุวิทย์  สิทธิศักดิ์ 640714093930 CNTR-0097/64 07/07/2564 6,300.00 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

64077059907

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๑๓๓๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,320.00 บาท

1,320.00 บาท

3800400870085 ศิริชัยยางยนต์  โดยนายพิสิษฐ์ วงศ์เตชะนนท์ 1,320.00
ซ่อมแซมลูกยางเพลาขับหน้าขวา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๑๓๓๒

นครศรีธรรมราช
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400870085
ศิริชัยยางยนต์  โดยนายพิสิษฐ์ วงศ์

เตชะนนท์
640714094901 CNTR-0098/64 07/07/2564 1,320.00 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

64077115753

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,300.00 บาท

8,300.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 8,300.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640714143626 CNTR-0099/64 09/07/2564 8,300.00 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

64077116430

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,700.00 บาท

18,700.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 18,700.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640714144687 CNTR-0100/64 09/07/2564 18,700.00 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

64077096720

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๓  เครื่อง ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๕,๔๒๐-๕๗-๐๐๑๖ และ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๗

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

3800400109228 ภิเชษฐ์ อิเลคทรอนิคส์  โดยนายอภิเชษฐ์ หยูทองอินทร์ 4,500.00บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400109228
ภิเชษฐ์ อิเลคทรอนิคส์  โดยนาย

อภิเชษฐ์ หยูทองอินทร์
640714145982 CNTR-0101/64 09/07/2564 4,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64077159049

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116,310.00 บาท

116,310.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 116,310.00วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640714160142 CNTR-0102/64 12/07/2564 116,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64077166702

จ้างเหมาจัดทำตรายาง ของกองคลัง  จำนวน  ๑๒  อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,520.00 บาท

4,520.00 บาท

0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 4,520.00จ้างเหมาจัดทำตรายาง ของกองคลัง  จำนวน  ๑๒  อัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 640714195927 CNTR-0103/64 13/07/2564 4,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64067525674

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะบรรทุกยกได้ มีข้างเสริม มีเครื่องทุ่นแรง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๖๒ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๘-๐๐๐๑

เพิ่มเติมจากใบสั่งจ้างเลขที่CNTR-๐๐๘๕/๖๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

3210300972043 นัฐพลกลการ  โดยนายกุศล  หนูเมือง 66,000.00

ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะบรรทุกยกได้ มีข้างเสริม มีเครื่องทุ่นแรง หมายเลข

ทะเบียน ๘๒-๒๐๖๒ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๕๘-๐๐๐๑ เพิ่มเติม

กล่องควบคุมระบบจ่ายไฟเครื่อง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3210300972043
นัฐพลกลการ  โดยนายกุศล  หนู

เมือง
640714196805 CNTR-0104/64 13/07/2564 66,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64077176467

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71,500.00 บาท

71,500.00 บาท

0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 71,500.00ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  (มอก.)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 640714207930 CNTR-0105/64 14/07/2564 71,500.00 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

64077182578

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง (โรงเรียนบ้านจันดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3920600824337 นายธีรพล  เมืองเอก 3,000.00
บำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลช้างกลาง (โรงเรียนบ้านจันดี)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920600824337 นายธีรพล  เมืองเอก 640714208503 CNTR-0106/64 14/07/2564 2,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64077204894

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,450.00 บาท

27,450.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 27,450.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640714229696 CNTR-0107/64 15/07/2564 27,450.00 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

64067390739

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกนาตาเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

490,000.00 บาท

505,455.80 บาท

0835558011214 บริษัท ช่างวุฒิ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 480,000.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกนาตาเคียน หมู่ที่ 3ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0835558011214 บริษัท ช่างวุฒิ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด 640722011372 CNTR-0108/64 21/07/2564 480,000.00 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

64077480882

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1809700223605 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุวรรณ 18,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809700223605 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุวรรณ 640714435093 CNTR-0109/64 30/07/2564 18,000.00 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

64077337761

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,482.00 บาท

34,700.00 บาท

0803564000014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล คอนสตรัคชั่น 34,000.00หินคลุก จำนวน 100 คิว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803564000014 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล คอนสตรัคชั่น 640714437435 CNTR-0110/64 30/07/2564 33,000.00 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

64077489446

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,298.00 บาท

6,298.00 บาท

0803535001598 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส 6,298.00วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803535001598 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส 640814027591 CNTR-0111/64 03/08/2564 6,298.00 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

64077508446

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,589.00 บาท

12,589.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 12,589.00วัสดุสำนักงาน กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640814025629 CNTR-0112/64 03/08/2564 12,589.00 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

64067363638

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะนาวหวาน (จากบ้านนายทวี ชาสวัสดิ์ ถึงถนนสายหลังตลาดนัดมะนาวหวาน) หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

118,000.00 บาท

140,571.40 บาท

0803559001237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบลก่อสร้าง 140,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะนาวหวาน (จากบ้านนายทวี ชาสวัสดิ์ ถึงถนน

สายหลังตลาดนัดมะนาวหวาน) หมู่ที่ 4 ตำบลช้างกลาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803559001237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบลก่อสร้าง 640722010501 CNTR-0113/64 05/08/2564 117,500.00 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

64067382862

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านกุยเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

490,000.00 บาท

505,455.80 บาท

0803559001237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบลก่อสร้าง 504,900.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านกุยเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลช้าง

กลาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803559001237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบลก่อสร้าง 640722010518 CNTR-0114/64 05/08/2564 489,000.00 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

64067480640

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาวัด หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

434,000.00 บาท

456,030.65 บาท

0803559001237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบลก่อสร้าง 454,300.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาวัด หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803559001237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบลก่อสร้าง 640722010464 CNTR-0115/64 05/08/2564 433,500.00 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

64077215657

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00 บาท

3,800.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 3,800.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640814069045 CNTR-0116/64 05/08/2564 3,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64077488847

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,908.00 บาท

4,908.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,908.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640814070559 CNTR-0117/64 05/08/2564 4,908.00 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

64077214254

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,082.00 บาท

3,082.00 บาท

0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 3,082.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803516000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 640814070817 CNTR-0118/64 05/08/2564 3,082.00 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

64087155662

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,250.00 บาท

14,250.00 บาท

1800400328195 นายธีระพงศ์  ไสว 14,250.00

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กำจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน

๒๕๖๔)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800400328195 นายธีระพงศ์  ไสว 640814195310 CNTR-0119/64 13/08/2564 14,250.00 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

64077525271

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ แก้วเกิด หมู่ที่ 10 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

409,000.00 บาท

478,422.91 บาท

0805564001047 บริษัท พระพรหม การก่อสร้าง จำกัด 409,000.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ แก้วเกิด หมู่ที่ 10 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805564001047 บริษัท พระพรหม การก่อสร้าง จำกัด 640822009903 CNTR-0120/64 19/08/2564 408,500.00 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

64077522080

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร แก้วแพ่ง ถึงสวนนายดำรงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

377,000.00 บาท

426,805.93 บาท

0805564001047 บริษัท พระพรหม การก่อสร้าง จำกัด 377,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร แก้วแพ่ง ถึงสวนนายดำรงค์ หมู่ที่

10 ตำบลช้างกลาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805564001047 บริษัท พระพรหม การก่อสร้าง จำกัด 640822009927 CNTR-0121/64 19/08/2564 376,500.00 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

64087299987

ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 12,000.00ล้อวัดระยะทาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 640814343358 CNTR-0122/64 20/08/2564 10,800.00 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

64087324098

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112,000.00 บาท

112,000.00 บาท

0933550000237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลายพราง พัทลุง 112,000.00วัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933550000237 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลายพราง พัทลุง 640814344600 CNTR-0123/64 20/08/2564 112,000.00 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

64087316182

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,230.00 บาท

5,230.00 บาท

0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 5,230.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805548000244 บริษัท  เชียร์  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด 640814368002 CNTR-0124/64 23/08/2564 5,230.00 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

64087378905

ซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,980.00 บาท

121,980.00 บาท

0243551000440 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง 121,980.00กล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0243551000440
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาภัณฑ์ มาร์เก็

ตติ้ง
640814370516 CNTR-0125/64 23/08/2564 121,980.00 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

64087412274

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,570.00 บาท

34,570.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 34,570.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640814484954 CNTR-0126/64 27/08/2564 34,570.00 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

64067281687

จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,000.00 บาท

187,000.00 บาท

0803548001354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันการโยธา 186,500.00ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803548001354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันการโยธา 640722004567 CNTR-0127/64 31/08/2564 175,000.00 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

64067299704

จ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,400.00 บาท

44,000.00 บาท

0803548001354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันการโยธา 43,500.00ขยายเขตประปา หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803548001354 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันการโยธา 640722004552 CNTR-0128/64 31/08/2564 41,400.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097050608

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

197,629.00 บาท

197,629.00 บาท

080553700027
2

บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์
จำกัด

64,200.00สารส้มอุตสาหกรรม แบบก้อน1

080553700027
2

บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์
จำกัด

133,429.00คลอรีน2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08055370

00272
บริษัท เซาท์เทิร์น
เคมิคอลส์ จำกัด

64091411
3101

CNTR-
0129/64

06/09/2
564

197,629.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097079237

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๒๖  นครศรีธรรมราช  เปลี่ยนยาง จำนวน  ๔  เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

380040087008
5

ศิริชัยยางยนต์  โดยนายพิสิษฐ์
วงศ์เตชะนนท์

23,000.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์
หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๒๖  นครศรีธรรมราช
(เปลี่ยนยางรถยนต์  จำนวน  ๔  เส้น)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38004008

70085

ศิริชัยยางยนต์  โดย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เตชะ
นนท์

64091412
0419

CNTR-
0130/64

07/09/2
564

23,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097056903

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

080555200023
7

บริษัท นาวา โฮม เอ็กซ์เพรส
จำกัด

13,000.00
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08055520

00237
บริษัท นาวา โฮม
เอ็กซ์เพรส จำกัด

64091416
4328

CNTR-
0131/64

08/09/2
564

13,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097143867

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๘๑๗  นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,880.00 บาท

3,880.00 บาท

380040087008
5

ศิริชัยยางยนต์  โดยนายพิสิษฐ์
วงศ์เตชะนนท์

3,880.00
ซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ
บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๘๑๗
นครศรีธรรมราช

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38004008

70085

ศิริชัยยางยนต์  โดย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เตชะ
นนท์

64091434
5033

CNTR-
0132/64

16/09/2
564

3,880.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097383589

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,990.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035160

00123
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม
จี  เซ้ง

64091443
3332

CNTR-
0133/64

20/09/2
564

4,990.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097447309

ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะและค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,600.00 บาท

24,600.00 บาท

193100001995
1

นางสาวรชนิศ หนูเอียด 12,300.00แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา1

193100001995
1

นางสาวรชนิศ หนูเอียด 12,300.00แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
19310000

19951
นางสาวรชนิศ หนู
เอียด

64091443
3417

CNTR-
0134/64

20/09/2
564

24,600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097488440

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,066.00 บาท

55,066.00 บาท

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 55,066.00วัสดุสำนักงาน ของกองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035160

00123
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม
จี  เซ้ง

64091443
3526

CNTR-
0135/64

20/09/2
564

55,066.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097490764

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 8,500.00ผ้าเวสลุก สีขาว, สีเหลือง, สีม่วง1

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,000.00พานดอกไม้สีฟ้า2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035160

00123
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม
จี  เซ้ง

64091443
3637

CNTR-
0136/64

20/09/2
564

12,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097492621

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,290.00 บาท

24,290.00 บาท

012554401011
0

บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ
ที จำกัด

24,290.00วัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01255440

10110

บริษัท เก่ง
คอมพิวเตอร์ แอนด์
ไอที จำกัด

64091443
3745

CNTR-
0137/64

20/09/2
564

24,290.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64087530403

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางช้อย (บ้านหัวนอน ซอย 1) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-016) ช่วง กม.ที่ 0+550 - กม.ที่ 0+680 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
420,800.00 บาท

450,015.75 บาท

080355900123
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบล
ก่อสร้าง

420,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางช้อย
(บ้านหัวนอน ซอย 1) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
34-016) ช่วง กม.ที่ 0+550 - กม.ที่ 0+680 หมู่ที่
1 ตำบลช้างกลาง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035590

01237
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อม
อุบลก่อสร้าง

64092201
0609

CNTR-
0138/64

21/09/2
564

419,000.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097017374

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

261,010.00 บาท

261,010.00 บาท

0805560001654 บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด 260,000.00ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805560001654 บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด 640901006437 CNTR-0139/64 22/09/2564 260,000.00 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

64097606085

ซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,760.00 บาท

99,760.00 บาท

0905545001966 บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 99,760.00
เคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ

๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905545001966 บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 640914500374 CNTR-0140/64 22/09/2564 96,700.00 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

64037269609

จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง ตามแบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L

รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ รหัสนวัตกรรมไทย 01020003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,200,000.00 บาท

5,200,000.01 บาท

0845561000686 บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด 5,200,000.00งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0845561000686 บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด 640322023039 CNTR-0141/64 22/09/2564 5,200,000.00 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

64097642735

จ้างเหมาทำชุดตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒x๐.๔x๐.๘ เมตร  จำนวน  ๑๐๐ ชุด ในการจัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ

และบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350,000.00 บาท

350,000.00 บาท

1800400098505 นายเกียรติศักดิ์  โอพั่ง 350,000.00

จ้างเหมาทำชุดตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒x๐.๔x๐.๘ เมตร ใน

การจัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ และบำบัดน้ำ

เสียในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๔

1

1809900190832 นายธราธร  เพ็ชรา 400,000.00

1959900066537 นายศุภฤกษ์  สาแล๊ะ 390,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800400098505 นายเกียรติศักดิ์  โอพั่ง 640914546992 CNTR-0142/64 23/09/2564 350,000.00 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

64097567768

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีคัดเลือก

531,000.00 บาท

521,184.72 บาท

0803542000691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 520,000.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803542000691
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์

ก่อสร้าง
640922049571 CNTR-0143/64 30/09/2564 494,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


