




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


