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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


