




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


