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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

63107294427

ซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์ไม้ต้นทองอุไรและดินปลูกถุงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3800800157696 ร้านนาเดียร์พันธุ์ไม้ 2,900.00ซื้อวัสดุการเกษตร พันธุ์ไม้ต้นทองอุไรและดินปลูกถุงใหญ่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800800157696 ร้านนาเดียร์พันธุ์ไม้ 640314230185 CNTR-0068/64 15/03/2564 2,900.00 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

64037265780

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมายเลข ๔๘๐-๕๙-๐๐๐๔  จำนวน  ๑  เครื่อง ของฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,530.00 บาท

1,530.00 บาท

3800401075891 ไอทีแอดวานซ์ แอนด์ เซอร์วิส 1,530.00
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หมายเลข ๔๘๐-๕๙-

๐๐๐๔  ของฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800401075891 ไอทีแอดวานซ์ แอนด์ เซอร์วิส 640314376444 CNTR-0069/64 24/03/2564 1,530.00 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

64037436244

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการศึกษาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,850.00 บาท

38,850.00 บาท

0125544010110 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด 38,850.00วัสดุคอมพิวเตอร์ ของงานการศึกษาและวัฒนธรรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125544010110
บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที

จำกัด
640314404220 CNTR-0070/64 25/03/2564 38,500.00 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

64037467125

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๑๘๑๗  นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,910.00 บาท

4,910.00 บาท

3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 4,910.00
ซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๑๘๑๗

นครศรีธรรมราช
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400870085 ศิริชัยยางยนต์ 640314424642 CNTR-0071/64 26/03/2564 4,910.00 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

63127144184

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-007 สายรอบถ้ำจหมื่นยม หมู่ที่ 1 บ้านนา ตำบลช้างกลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6,366,000.00 บาท

5,968,359.10 บาท

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 5,888,888.88

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-007 สายรอบถ้ำจหมื่นยม

หมู่ที่ 1 บ้านนา ตำบลช้างกลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1

0803540001991 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราวปิโตรเลียม 5,950,000.00

0803542000691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 5,968,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803540001991
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราว

ปิโตรเลียม
640322023732 CNTR-0072/64 31/03/2564 5,940,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

63127135233

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-004 สายวังมัจฉา ตำบลช้างกลาง หมู่ที่ 7 บ้านนาวา ตำบลช้างกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,140,000.00 บาท

5,051,203.08 บาท

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 5,000,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.34-004 สายวังมัจฉา

ตำบลช้างกลาง หมู่ที่ 7 บ้านนาวา ตำบลช้างกลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

1

0803540001991 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราวปิโตรเลียม 5,040,000.00

0803542000691 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง 5,130,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803540001991
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพราว

ปิโตรเลียม
640322023799 CNTR-0073/64 31/03/2564 5,030,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64047015459

เหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

44,000.00 บาท

44,000.00 บาท

3800400107985 นายสมวงค์ เกตุสุวรรณ 44,000.00
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพ่อ

ท่านคล้ายวาจาสิทธิ์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800400107985 นายสมวงค์ เกตุสุวรรณ 640414030437 CNTR-0074/64 31/03/2564 44,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


