




ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097050608

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

197,629.00 บาท

197,629.00 บาท

080553700027
2

บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์
จำกัด

64,200.00สารส้มอุตสาหกรรม แบบก้อน1

080553700027
2

บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์
จำกัด

133,429.00คลอรีน2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08055370

00272
บริษัท เซาท์เทิร์น
เคมิคอลส์ จำกัด

64091411
3101

CNTR-
0129/64

06/09/2
564

197,629.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097079237

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๒๖  นครศรีธรรมราช  เปลี่ยนยาง จำนวน  ๔  เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

380040087008
5

ศิริชัยยางยนต์  โดยนายพิสิษฐ์
วงศ์เตชะนนท์

23,000.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์
หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๒๖  นครศรีธรรมราช
(เปลี่ยนยางรถยนต์  จำนวน  ๔  เส้น)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38004008

70085

ศิริชัยยางยนต์  โดย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เตชะ
นนท์

64091412
0419

CNTR-
0130/64

07/09/2
564

23,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097056903

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

080555200023
7

บริษัท นาวา โฮม เอ็กซ์เพรส
จำกัด

13,000.00
วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08055520

00237
บริษัท นาวา โฮม
เอ็กซ์เพรส จำกัด

64091416
4328

CNTR-
0131/64

08/09/2
564

13,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097143867

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๘๑๗  นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,880.00 บาท

3,880.00 บาท

380040087008
5

ศิริชัยยางยนต์  โดยนายพิสิษฐ์
วงศ์เตชะนนท์

3,880.00
ซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ
บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๘๑๗
นครศรีธรรมราช

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38004008

70085

ศิริชัยยางยนต์  โดย
นายพิสิษฐ์ วงศ์เตชะ
นนท์

64091434
5033

CNTR-
0132/64

16/09/2
564

3,880.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097383589

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,990.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035160

00123
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม
จี  เซ้ง

64091443
3332

CNTR-
0133/64

20/09/2
564

4,990.00
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

64097447309

ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะและค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,600.00 บาท

24,600.00 บาท

193100001995
1

นางสาวรชนิศ หนูเอียด 12,300.00แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา1

193100001995
1

นางสาวรชนิศ หนูเอียด 12,300.00แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
19310000

19951
นางสาวรชนิศ หนู
เอียด

64091443
3417

CNTR-
0134/64

20/09/2
564

24,600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097488440

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,066.00 บาท

55,066.00 บาท

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 55,066.00วัสดุสำนักงาน ของกองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035160

00123
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม
จี  เซ้ง

64091443
3526

CNTR-
0135/64

20/09/2
564

55,066.00
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

64097490764

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 8,500.00ผ้าเวสลุก สีขาว, สีเหลือง, สีม่วง1

080351600012
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม  จี  เซ้ง 4,000.00พานดอกไม้สีฟ้า2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035160

00123
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ลิ้ม
จี  เซ้ง

64091443
3637

CNTR-
0136/64

20/09/2
564

12,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

64097492621

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,290.00 บาท

24,290.00 บาท

012554401011
0

บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอ
ที จำกัด

24,290.00วัสดุคอมพิวเตอร์  กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01255440

10110

บริษัท เก่ง
คอมพิวเตอร์ แอนด์
ไอที จำกัด

64091443
3745

CNTR-
0137/64

20/09/2
564

24,290.00
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

64087530403

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางช้อย (บ้านหัวนอน ซอย 1) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-016) ช่วง กม.ที่ 0+550 - กม.ที่ 0+680 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
420,800.00 บาท

450,015.75 บาท

080355900123
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อมอุบล
ก่อสร้าง

420,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางช้อย
(บ้านหัวนอน ซอย 1) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
34-016) ช่วง กม.ที่ 0+550 - กม.ที่ 0+680 หมู่ที่
1 ตำบลช้างกลาง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08035590

01237
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้อม
อุบลก่อสร้าง

64092201
0609

CNTR-
0138/64

21/09/2
564

419,000.0
0

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

64097017374

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

261,010.00 บาท

261,010.00 บาท

0805560001654 บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด 260,000.00ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805560001654 บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป 999 จำกัด 640901006437 CNTR-0139/64 22/09/2564 260,000.00 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

64097606085

ซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,760.00 บาท

99,760.00 บาท

0905545001966 บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 99,760.00
เคมีภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ

๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0905545001966 บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 640914500374 CNTR-0140/64 22/09/2564 96,700.00 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

64037269609

จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง ตามแบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L

รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ รหัสนวัตกรรมไทย 01020003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,200,000.00 บาท

5,200,000.01 บาท

0845561000686 บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด 5,200,000.00งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0845561000686 บริษัท วอเทอร์ป๊อก จำกัด 640322023039 CNTR-0141/64 22/09/2564 5,200,000.00 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

64097642735

จ้างเหมาทำชุดตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒x๐.๔x๐.๘ เมตร  จำนวน  ๑๐๐ ชุด ในการจัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ

และบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350,000.00 บาท

350,000.00 บาท

1800400098505 นายเกียรติศักดิ์  โอพั่ง 350,000.00

จ้างเหมาทำชุดตะแกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒x๐.๔x๐.๘ เมตร ใน

การจัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ คัดแยกขยะ และบำบัดน้ำ

เสียในครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๔

1

1809900190832 นายธราธร  เพ็ชรา 400,000.00

1959900066537 นายศุภฤกษ์  สาแล๊ะ 390,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800400098505 นายเกียรติศักดิ์  โอพั่ง 640914546992 CNTR-0142/64 23/09/2564 350,000.00 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

64097567768

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง โดยวิธีคัดเลือก

531,000.00 บาท

521,184.72 บาท

0803542000691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 520,000.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างกลาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803542000691
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์

ก่อสร้าง
640922049571 CNTR-0143/64 30/09/2564 494,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


