


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037576972

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116,700.00 บาท

116,700.00 บาท

1850500001732 ศุภกิจนานาภัณฑ์ 116,700.00วัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500001732 ศุภกิจนานาภัณฑ์ 630314456763 46/2563 26/03/2563 116,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037516089

ซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,987.00 บาท

39,987.00 บาท

3850100265275 ร้านฮันน่าสปอร์ต 39,987.00วัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 25631

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850100265275 ร้านฮันน่าสปอร์ต 630314417589 45/2563 20/03/2563 39,987.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63047238577

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,419.30 บาท

8,419.30 บาท

0855560000658 บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลียม จำกัด 8,419.30วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลียม จำกัด 630414200739 46/2563 24/03/2563 8,419.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63047266812

ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,055.00 บาท

33,055.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 33,055.00วัสดุสำนักงาน กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 630414291653 44/2563 20/03/2563 33,055.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63047095650

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,545.00 บาท

29,545.00 บาท

0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
29,545.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนกองช่าง จำนวน 12 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
630414114499 43/2563 16/03/2563 29,545.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63047095268

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,913.30 บาท

8,913.30 บาท

0855560000658 บริษัท กะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด 8,913.30น้ำมันดีเซล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัท กะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด 630414074205 42/2563 10/03/2563 8,913.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037062135

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,357.30 บาท

9,357.30 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 9,357.30น้ำมันดีเซล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 630314049240 41/2563 03/03/2563 9,357.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037025318

ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

0853538000193 สุขประเสริฐการยาง 9,000.00จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 86281

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853538000193 สุขประเสริฐการยาง 630314025393 40/2563 03/03/2563 9,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027529988

ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,170.00 บาท

28,170.00 บาท

0992003130561 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ 28,170.00จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.นาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0992003130561 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระนองเคมีภัณฑ์ 630214404961 39/2563 28/02/2563 28,170.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037037855

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,990.00 บาท

99,990.00 บาท

3909900626547 ร้านฮ่องกงพานิช 99,990.00วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900626547 ร้านฮ่องกงพานิช 630314040083 38/2563 26/02/2563 99,990.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027405872

ซื้อจัดซื้อเครื่องคอริ่ง (เครื่องเจาะคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

90,950.00 บาท

0105547064733 บริษัท ชุมสิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 90,950.00จัดซื้อเครื่องคอริ่ง (เครื่องเจาะคอนกรีต)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547064733
บริษัท ชุมสิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

จำกัด
630214313554 36/2563 24/02/2563 90,950.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027426037

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง อบต. นาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

0105547064733 บริษัท ชุมสิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 25,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กองช่าง อบต.นาคา  จำนวน 4 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547064733
บริษัท ชุมสิน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

จำกัด
630214325839 37/2563 24/02/2563 25,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027502718

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,568.30 บาท

10,568.30 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 10,568.30วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 630214385898 33/2563 24/02/2563 10,568.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027500943

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,653.30 บาท

9,653.30 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 9,653.30วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 630214383976 32/2563 13/02/2563 9,653.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027178865

ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1859900060432 ร้าน ก.รวมทรัพย์ 49,700.00จัดซื้อถังขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900060432 ร้าน ก.รวมทรัพย์ 630214142197 31/2563 12/02/2563 49,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027464623

ซื้อผ้าม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

5820600013590 นางสาวพรปวีณ์ บัวตุม 6,600.00ผ้าม้วน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5820600013590 นางสาวพรปวีณ์ บัวตุม 630214355547 30/2563 05/02/2563 6,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027169245

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,732.30 บาท

10,732.30 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 10,732.30วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 630214129019 29/2563 29/01/2563 10,732.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017492538

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,400.00 บาท

79,400.00 บาท

1850300048913 สุขสำราญ ไอที เซอร์วิส 79,400.00จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300048913 สุขสำราญ ไอที เซอร์วิส 630114400575 28/2563 27/01/2563 79,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017558011

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103,800.00 บาท

103,800.00 บาท

1850300048913 สุขสำราญ ไอที เซอร์วิส 103,800.00จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300048913 สุขสำราญ ไอที เซอร์วิส 630114424632 27/2563 27/01/2563 103,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027482515

ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,245.00 บาท

6,245.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 6,245.00วัสดุรัฐพิธี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 630214369976 23/2563 17/01/2563 6,245.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027495070

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,120.00 บาท

21,120.00 บาท

0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
21,120.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
630214379522 25/2563 17/01/2563 21,120.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027498519

ซื้อจัดซื้อท่อน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

0855560000585 บริษัท จำนงค์คอนกรีต จำกัด 6,600.00ท่อบ่อ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000585 บริษัท จำนงค์คอนกรีต จำกัด 630214382420 24/2563 17/01/2563 6,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027165940

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,156.00 บาท

11,156.00 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 11,156.00น้ำมันดีเซล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 630214125983 21/2563 16/01/2563 11,156.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027384414

ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,305.00 บาท

15,305.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 15,305.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 630214368400 22/2563 16/01/2563 15,305.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017291009

ซื้อวัสดุของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,421.00 บาท

15,421.00 บาท

3850300150480 นายสุชาติ  สุดจิตร 15,421.00ของราวัลสำหรับแข่งขันเกมส์ต่างๆ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300150480 นายสุชาติ  สุดจิตร 630114224392 19/2563 07/01/2563 15,421.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017292952

ซื้อค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ไอศครีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,200.00 บาท

5,200.00 บาท

3850300150480 นายสุชาติ สุดจิตร 5,200.00อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ไอศกรีม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300150480 นายสุชาติ สุดจิตร 630114226070 20/2563 07/01/2563 5,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017099098

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,089.30 บาท

11,089.30 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานใหญ่ 11,089.30วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด

สำนักงานใหญ่
630114078889 15/2563 03/01/2563 11,089.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037164294

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาตก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

240,000.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 240,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาตก หมุ่ที่ 3 ตำบลนาคา พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630322012503 027/2563 13/03/2563 240,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037095934

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยเสียด  หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

496,800.00 บาท

509,000.00 บาท

0855559000402 บริษัทระนองวัสดุก่อสร้างจำกัด 496,800.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยเสียด หมู่ที่ 3 พร้อมป้ายโครงการ 1

ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855559000402 บริษัทระนองวัสดุก่อสร้างจำกัด 630322004551 026/2563 06/03/2563 496,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037013081

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141,400.00 บาท

141,300.00 บาท

3801400115784 นายวระทิพย์  ชนะคุ้ม 141,300.00โครงการซ่อมแซมปรับปรุงโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801400115784 นายวระทิพย์  ชนะคุ้ม 630322001030 024/2563 03/03/2563 141,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027389872

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสู้เสือ  หมู่ที่ 7  ตำบลนาคาพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,300.00 บาท

511,000.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 499,300.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสู้เสือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630222015955 023/2563 26/02/2563 499,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027047943

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

497,900.00 บาท

510,000.00 บาท

3850300085114 นายสมคิด แก้วมีศรี 497,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300085114 นายสมคิด แก้วมีศรี 630222002855 019/2563 11/02/2563 497,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017413101

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

248,000.00 บาท

249,000.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 248,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1

ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630122015308 16/2563 24/01/2563 248,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017383419

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

496,800.00 บาท

510,000.00 บาท

3850300085114 นายสมคิด แก้วมีศรี 496,800.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าพร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300085114 นายสมคิด แก้วมีศรี 630122014352 17/2563 28/01/2563 496,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017096040

จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าบ้านแหลมนาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

496,000.00 บาท

490,000.00 บาท

0855560000585 บริษัท จำนงค์คอนกรีต จำกัด 490,000.00
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าบ้านแหลมนาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000585 บริษัท จำนงค์คอนกรีต จำกัด 630122007347 15/2563 15/01/2563 490,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037545390

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,430.00 บาท

250,430.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 250,430.00โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630324002383 029/2563 30/03/2563 250,430.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037513006

จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาท่อเมน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 25,000.00
โครงการซ่อมแซมท่อน้ำประปาท่อเมน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลนาคา อำเภอสุข

สำราญ จังหวัดระนอง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630324002223 028/2563 25/03/2563 25,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63047235221

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3850300152491 นางสาวเกตสุวรรณ หาญจิตร์๋ 5,000.00จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300152491 นางสาวเกตสุวรรณ หาญจิตร์๋ 630414179843 27/2563 17/03/2563 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027503474

จ้างปรับปรุงหน้าฝายสำนักสงฆ์ไร่ใน  หมู่ที่7  ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,000.00 บาท

38,200.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 34,000.00โครงการปรับปรุงหน้าฝายสำนักสงฆ์ไรใน  หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630224002443 025/2563 03/03/2563 34,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027381805

จ้างปรับปรุงหน้าฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,500.00 บาท

35,500.00 บาท

3850300091025 นายโยบ จันดี 35,500.00โครงการปรับปรุงหน้าฝาย  หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300091025 นายโยบ จันดี 630224001811 022/2563 24/02/2563 35,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63047342750

จ้างเหมาเรือไปควบคุมงานก่อสร้าง บ้านแหลมนาว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3850300159240 นายสะม่าแอ บ่อม่วง 12,000.00บริการให้เช่าเหมายานพาหนะ(90.12.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300159240 นายสะม่าแอ บ่อม่วง 630414260787 28/2563 20/02/2563 12,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027270062

จ้างต่อเติมแนวท่อน้ำประปา PVC หมู่ที่ 7  ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,400.00 บาท

58,400.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 58,400.00โครงการต่อเติมแนวท่อประปา PVC  หมู่ที่ 7  ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630224001331 021/2563 18/02/2563 58,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027206535

จ้างซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านบางมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 19,000.00โครงการซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านบางมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630224001139 020/2563 14/02/2563 19,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037013538

จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3850300152491 นางสาวเกตสุวรรณ  หาญจิตร์ 20,000.00จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมดอกไม้สด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300152491 นางสาวเกตสุวรรณ  หาญจิตร์ 630314010139 26/2563 05/02/2563 20,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027497285

จ้างทำป้ายไวนิลการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,180.00 บาท

9,180.00 บาท

0855557000197 บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จำกัด 9,180.00จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855557000197 บริษัท พี.เอส.พริ้นติ้ง จำกัด 630214380737 25/2563 04/02/2563 9,180.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017455966

จ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 300,000.00
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคา พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 630124002513 18/2563 28/01/2563 300,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63027498090

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,528.46 บาท

14,528.46 บาท

0855552000121 บริษัท บี.เอส.เค. ออโต้ เซลล์ จำกัด 14,528.46จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855552000121 บริษัท บี.เอส.เค. ออโต้ เซลล์ จำกัด 630214381191 24/2563 27/01/2563 14,528.46 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017156993

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,500.00 บาท

32,500.00 บาท

1850300048824 นางสาวจุฬาลักษณ์  สุดจิตร 32,500.00จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300048824 นางสาวจุฬาลักษณ์  สุดจิตร 630114130727 21/2563 07/01/2563 32,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017165358

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

1850500000167 นางสาวรุ่งทิพย์  ช่วยชาติ 7,500.00จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500000167 นางสาวรุ่งทิพย์  ช่วยชาติ 630114132514 22/2563 07/01/2563 7,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017250604

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,000.00 บาท

81,000.00 บาท

1820600064159 นางสาวศศินา กาซัม 81,000.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการกองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1820600064159 นางสาวศศินา กาซัม 630114197253 20/2563 02/01/2563 81,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017281829

จ้างทำชุดอาหารว่าง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,900.00 บาท

29,900.00 บาท

3850300152491 นางสาวเกตสุวรรณ หาญจิตร์ 29,900.00ชุดอาหารว่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300152491 นางสาวเกตสุวรรณ หาญจิตร์ 630114223747 18/2563 07/01/2563 29,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017261904

จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 10,000.00จ้างเหมาเครื่องเสียง เวที พร้อมโต๊ะ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630114225145 23/2563 07/01/2563 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63037543320

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำหน้ากาอนามัย (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,003.00 บาท

24,003.00 บาท

1850500001732 ศุภกิจนานาภัณฑ์ 24,003.00วัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากาก (แบบผ้า)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500001732 ศุภกิจนานาภัณฑ์ 630314432530 45/2563 26/03/2563 24,003.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


