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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


