


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63017099177

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,260.00 บาท

28,260.00 บาท

0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
28,260.00วัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
630114081251 12/2563 18/12/2562 28,260.00 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

62127065615

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,076.00 บาท

12,076.00 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด 12,076.00วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด 621214050750 10/2563 19/11/2562 12,076.00 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

62127069352

ซื้อวัสดุสำนัก สำนักปลัด อบต.นาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,745.00 บาท

16,745.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 16,745.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.นาคา จำนวน 21 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 621214066723 19/2563 19/11/2562 16,745.00 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

62117001374

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,113,152.84 บาท

1,113,152.84 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 1,113,152.84ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/25621

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 621101000261 01/2563 01/11/2562 1,113,152.84 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

62107318530

ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,260.00 บาท

12,260.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 12,260.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 621014238166 8/2563 29/10/2562 12,260.00 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

62107304399

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,316.00 บาท

10,316.00 บาท

0855560000658 บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลี่ยมจำกัด สำนักงานใหญ่ 10,316.00น้ำมันดีเซล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลี่ยมจำกัด

สำนักงานใหญ่
621014226445 7/2563 28/10/2562 10,316.00 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

62107289264

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,920.00 บาท

7,920.00 บาท

0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
7,920.00วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
621014215468 5/2562 15/10/2562 7,920.00 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

62107289184

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,291.30 บาท

11,291.30 บาท

0855560000658 บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลี่ยมจำกัด สำนักงานใหญ่ 11,291.30วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลี่ยมจำกัด

สำนักงานใหญ่
621014215412 1/2563 03/10/2562 11,291.30 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

62127095143

จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคา หมู่ที่ 2 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

244,700.00 บาท

3850300045741 นายอินหยาด สำนัก 244,700.00
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคา หมู่ที่ 2 พร้อมป้ายโครงการ 1

ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300045741 นายอินหยาด สำนัก 621222006131 13/2563 13/12/2562 244,700.00 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

62117323135

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา  หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

492,400.00 บาท

510,000.00 บาท

3850300155562 นางสุมลฑา  พินิจ 492,400.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา พร้อมป้าย

โครงการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300155562 นางสุมลฑา  พินิจ 621122012498 11/2563 25/11/2562 492,400.00 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

62117064448

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยป่าเงาะ  หมู่ที่ 5  พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

485,000.00 บาท

524,000.00 บาท

0853552000162 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารากัต99 485,000.00โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าเงาะ หมู่ที่ 5 พร้อมป้ายโครงการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853552000162 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารากัต99 621122002132 09/2563 11/11/2562 485,000.00 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

62117051788

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุเหร่า  หมู่ที่8 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

485,000.00 บาท

490,000.00 บาท

0853552000162 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารากัต99 485,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุเหร่า หมู่ที่ 8  ตำบลนาคา  พร้อม

ป้ายโครงการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853552000162 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารากัต99 621122002934 08/2563 07/11/2562 485,000.00 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

62117051788

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุเหร่า  หมู่ที่8 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

485,000.00 บาท

490,000.00 บาท

0853552000162 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารากัต99 485,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุเหร่า หมู่ที่ 8  ตำบลนาคา  พร้อม

ป้ายโครงการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853552000162 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารากัต99 621122002934 08/2563 07/11/2562 485,000.00 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

62117022148

จ้างต่อเติมซ่อมแซมอู่ซ่อมเรือ  หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา  พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

314,100.00 บาท

310,000.00 บาท

5801301039261 นายสมพิศ  เอียดคำสวน 310,000.00โครงการต่อเติมซ่อมแซมอู่ซ่อมเรือ  หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5801301039261 นายสมพิศ  เอียดคำสวน 621122000976 07/2563 06/11/2562 310,000.00 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

62107269767

จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

347,700.00 บาท

366,000.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 347,700.00โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง หมู่ที่ 8 พร้อมป้ายโครงการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 621022008621 04/2563 25/10/2562 347,700.00 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

62127264133

จ้างโครงการปรับเกลี่ยถมบ่อขยะ อบต.นาคา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

79,600.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 79,600.00โครงการปรับเกลี่ยถมบ่อขยะ อบต.นาคา หมู่ที่ 21

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 621224001596 14/2563 18/12/2562 79,600.00 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

62117439251

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

219,000.00 บาท

219,000.00 บาท

5800600027507 ศรีนวลการบาดาล 219,000.00โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5800600027507 ศรีนวลการบาดาล 621224000005 12/2563 03/12/2562 219,000.00 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

62117133699

จ้างต่อเติมแนวท่อน้ำประปา PVC หมู่ที่ 4  ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,300.00 บาท

41,300.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 41,300.00โครงการต่อเติมแนวท่อประปา PVC หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 621124001133 10/2563 12/11/2562 41,300.00 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

62117041179

จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา  หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,000.00 บาท

29,000.00 บาท

3850300155562 นางสุมลฑา  พินิจ 29,000.00โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา  หมู่ที่ 5  ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300155562 นางสุมลฑา  พินิจ 621124000457 06/2563 05/11/2562 29,000.00 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

62117322285

จ้างพนักงานจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,000.00 บาท

99,000.00 บาท

3859900119581 บุญศักดิ์  สุดจิตร 99,000.00จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3859900119581 บุญศักดิ์  สุดจิตร 621114263581 5/2563 01/11/2562 99,000.00 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

62107326510

จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะห์ปนทรายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,700.00 บาท

34,600.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 34,600.00โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะห์ปนทรายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 71

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 621024004049 05/2563 30/10/2562 34,600.00 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

62107235995

จ้างซ่อมแซมถนนหินกะสะห์ปนทราย ซอยหญ้าคา หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,900.00 บาท

90,800.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 90,800.00โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะห์ปนทราย ซอยหญ้าคา หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 621024003162 03/2563 22/10/2562 90,800.00 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

62107289371

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรัับอากาศห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

3809700198453 ร้านออน-ช็อป แอนด์เซอร์วิส 7,200.00งานบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3809700198453 ร้านออน-ช็อป แอนด์เซอร์วิส 621014215582 19/2563 21/10/2562 7,200.00 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

62107308591

จ้างซ่อมแซมรถน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,400.00 บาท

7,400.00 บาท

5850300001600 วราการช่าง 7,400.00ซ่อมแซมรถน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5850300001600 วราการช่าง 621014229278 20/2563 21/10/2562 7,400.00 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

62107187503

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะห์ปนทรายซอยข้างโรงเรียนบ้านบางมัน หมู่ที่ 1  ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

358,300.00 บาท

356,800.00 บาท

3850300045741 นายอินหยาด สำนัก 356,800.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะห์ปนทรายซอยข้างโรงเรียนบางมัน หมู่ที่ 1

ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300045741 นายอินหยาด สำนัก 621024002703 02/2563 18/10/2562 356,800.00 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

62107186839

จ้างซ่อมแซมถนนหินกะห์ปนทราย ซอยวังน้ำเขียว หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใน ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126,600.00 บาท

126,300.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 126,300.00
โครงการซ่อมแซมถนนหินกะสะห์ปนทรายซอยวังน้ำเขียว หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใน พร้อม

ป้ายโครงการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 621024002749 01/2563 18/10/2562 126,300.00 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

62117458878

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.นาคา   เลขทะเบียน 80-4917 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

157,120.00 บาท

157,120.00 บาท

5850300001600 นายนิวัฒน์  กาญจนประทุม 157,120.00ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.นาคา หมายเลขทะเบียน 80-4917 (รถขยะ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5850300001600 นายนิวัฒน์  กาญจนประทุม 621114377167 18/2563 17/10/2562 157,120.00 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

62107261344

จ้างบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0805540000644 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 10,000.00จ้างบริการพื้นที่เว็บไซต์รายปี (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805540000644
บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
621014206201 01/2563 01/10/2562 10,000.00

ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
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

62117008210

จ้างเจ้าพนักงานถ่ายโอนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1800500033596 นางสาวนวลตา  ชัยชาญ 108,000.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800500033596 นางสาวนวลตา  ชัยชาญ 621114035263 3/2562 01/10/2562 108,000.00 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

62117014539

จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1850500000558 นางสาวฮาสาน๊า กะสิรักษ์ 108,000.00จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล้วยนอก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500000558 นางสาวฮาสาน๊า กะสิรักษ์ 621114035231 4/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117029981

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1850500004022 นางสาวอนิตา กำพวน 108,000.00
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล

นาคา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500004022 นางสาวอนิตา กำพวน 621114025404 6/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117031378

จ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1850300047941 นางสาวฤาดี บุญเลี้ยง 108,000.00ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300047941 นางสาวฤาดี บุญเลี้ยง 621114258487 7/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117033626

จ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3850300083286 นางไรน๊ะ นาคา 108,000.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083286 นางไรน๊ะ นาคา 621114035104 8/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117038140

จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล้วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1820600060706 นางสาวหทัยรัตน์ วิเชียรสร้าง 108,000.00จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล้วยนอก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1820600060706 นางสาวหทัยรัตน์ วิเชียรสร้าง 621114035011 9/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117014539

จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1850500000558 นางสาวฮาสาน๊า กะสิรักษ์ 108,000.00จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล้วยนอก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500000558 นางสาวฮาสาน๊า กะสิรักษ์ 621114035231 4/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117008210

จ้างเจ้าพนักงานถ่ายโอนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1800500033596 นางสาวนวลตา  ชัยชาญ 108,000.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800500033596 นางสาวนวลตา  ชัยชาญ 621114035263 3/2562 01/10/2562 108,000.00 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

62117044197

จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1309900616672 นายมนัส บุษบาสระน้อย 108,000.00เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900616672 นายมนัส บุษบาสระน้อย 621114037189 12/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117045900

จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1859900151781 นางสาวสุดา  นาคา 108,000.00ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1859900151781 นางสาวสุดา  นาคา 621114038516 11/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117048082

จ้างจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กประจำ ศพด.บ้านบางมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1850300064528 นางสาวอมราภรณ์ สุดจิตร 108,000.00จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กประจำ ศพด.บ้านบางมัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300064528 นางสาวอมราภรณ์ สุดจิตร 621114040249 10/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117041179

จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา  หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,000.00 บาท

29,000.00 บาท

3850300155562 นางสุมลฑา  พินิจ 29,000.00โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา  หมู่ที่ 5  ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300155562 นางสุมลฑา  พินิจ 621124000457 06/2563 05/11/2562 29,000.00 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

62117322285

จ้างพนักงานจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,000.00 บาท

99,000.00 บาท

3859900119581 บุญศักดิ์  สุดจิตร 99,000.00จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3859900119581 บุญศักดิ์  สุดจิตร 621114263581 5/2563 01/11/2562 99,000.00 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

62117063406

จ้างพนักงานจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3859900119581 นายบุญศักดิ์ สุดจิตร 9,000.00จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะของงค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3859900119581 นายบุญศักดิ์ สุดจิตร 621114051888 5/2563 01/10/2562 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

62117063495

จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1810400140919 นายกิตติศักดิ์ บ่อม่วง 108,000.00จ้างเหมาเจ้าที่ดูแลสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1810400140919 นายกิตติศักดิ์ บ่อม่วง 621114051996 17/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117063592

จ้างพนักงานซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3850300161988 นายอับดลฮ่าลิ่ม อาดหาญ 108,000.00จ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซมไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300161988 นายอับดลฮ่าลิ่ม อาดหาญ 621114052042 16/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62117053208

จ้างจ้างเหมาพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1800200008987 นายอนุวัฒน์  ศรีวิรักษ์ 108,000.00จ้างเหมาพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800200008987 นายอนุวัฒน์  ศรีวิรักษ์ 621114071723 14/2563 01/10/2562 108,000.00 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

62107367830

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,000.00 บาท

70,000.00 บาท

0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 70,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105513004762 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 621121000043 01/2563 01/10/2562 70,000.00 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

63017098972

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,746.30 บาท

10,746.30 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานใหญ่ 10,746.30วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด

สำนักงานใหญ่
630114078811 14/2563 12/12/2562 10,746.30 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


