




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


