


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63067511280

จ้างทาสีสำนักงาน(ใหม่)พร้อมทำความสะอาดหลังคา ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,200.00 บาท

45,200.00 บาท

3850300059784 นายยุทธการ สวนสัน 45,200.00
จ้างทาสีสำนักงาน(ใหม่)พร้อมทำความสะอาดหลังคา ของสำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาคา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300059784 นายยุทธการ สวนสัน 630724000217 034/2563 02/07/2563 45,200.00 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

63047297572

จ้างรื้อถอนท่าเทียบเรือร้างคลองจาก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,200.00 บาท

36,200.00 บาท

3850300085131 นางสาว เครือวัลย์ แก้วมีศรี 36,200.00
โครงการรื้อถอนท่าเทียบเรือร้างคลองจาก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ

จังหวัดระนอง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300085131 นางสาว เครือวัลย์ แก้วมีศรี 630424001690 031/2563 16/04/2563 36,200.00 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

63067529642

จ้างจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,000.00 บาท

250,000.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 250,000.00โครงการจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 630722004200 038/2563 10/07/2563 250,000.00 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

63037631523

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 8 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

172,300.00 บาท

170,500.00 บาท

5800600027507 ศรีนวลการบาดาล 170,500.00โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5800600027507 ศรีนวลการบาดาล 630424000178 030/2563 02/04/2563 170,500.00 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

63067532352

จ้างปรับเกลี่ยถมบ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

76,100.00 บาท

3850300091025 นายโยบ จันดี 76,100.00โครงการปรับเกลี่ยถมบ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300091025 นายโยบ จันดี 630722004197 039/2563 10/07/2563 76,100.00 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

63047343490

จ้างซ่อมแซมรถน้ำส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,451.00 บาท

48,451.00 บาท

5850300001600 วราการช่าง 48,451.00จ้างซ่อมแซมรถน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5850300001600 วราการช่าง 630414300222 27/2563 01/04/2563 48,451.00 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

63077127999

จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,171.08 บาท

14,171.08 บาท

0855552000121 บริษัท บี.เอส.เค. ออโต้ เซลล์ จำกัด 14,171.08จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 86281

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855552000121 บริษัท บี.เอส.เค. ออโต้ เซลล์ จำกัด 630714103900 32/2563 30/06/2563 14,171.08 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

63047584665

จ้างโครงการบรรเทาความเดือดร้อนน้ำประปา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

461,800.00 บาท

461,800.00 บาท

3850300085131 นางสาว เครือวัลย์ แก้วมีศรี 461,800.00
โครงการบรรเทาความเดือดร้อนน้ำประปา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัด

ระนอง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300085131 นางสาว เครือวัลย์ แก้วมีศรี 630522000666 033/2563 05/05/2563 461,800.00 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

63037245722

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรมพลเมืองใช้ร่วมกัน หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

597,900.00 บาท

615,000.00 บาท

0853542000259 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี. ซี. กรุ๊ป 586,000.00
โครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรมพลเมืองใช้ร่วมกัน หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853542000259 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระนอง วี. ซี. กรุ๊ป 630422008269 032/2563 27/04/2563 586,000.00 ส่งงานครบถ้วน

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63067377399

ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,025.00 บาท

13,025.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 13,025.00จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 630614309249 62/2563 11/06/2563 13,025.00 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

63067367409

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,720.00 บาท

24,720.00 บาท

0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
24,720.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
630614309066 60/2563 29/05/2563 24,720.00 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

63057325801

ซื้อชุดอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

630,300.00 บาท

630,300.00 บาท

3850300044523 ร้านแสะบ๋ากำพวน 630,300.00จัดซื้อถุงยังชีพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300044523 ร้านแสะบ๋ากำพวน 630514270630 58/2563 22/05/2563 630,300.00 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

63067054609

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,109.80 บาท

8,109.80 บาท

0855560000658 บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานใหญ่ 8,109.80วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัท กะเปอร์ ปิโตรเลียม จำกัด

สำนักงานใหญ่
630614044563 59/2563 20/05/2563 8,109.80 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

63057203074

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา  1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

257,934.88 บาท

257,934.88 บาท

0994000629265 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด 257,934.88จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/25631

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000629265
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ

ตะวันตก จำกัด
630501010843 003/2563 18/05/2563 257,934.88 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

63057188790

ซื้อซัมเมอร์สพร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,200.00 บาท

36,214.95 บาท

5800600027507 ศรีนวลการบาดาล 36,000.00จัดซื้อซัมเมอร์สพร้อมตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5800600027507 ศรีนวลการบาดาล 630514244674 58/2563 18/05/2563 36,000.00 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

63057149506

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

1800100126627 ภูเขาทองค้าวัสดุ 80,000.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100126627 ภูเขาทองค้าวัสดุ 630514122008 56/2563 30/04/2563 80,000.00 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

63057167875

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,975.44 บาท

6,975.44 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 6,975.44น้ำมันดีเซล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด 630514135595 55/2563 29/04/2563 6,975.44 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

63047422144

ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

500,000.00 บาท

0855537000205 บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด 492,615.64จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV  พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855537000205 บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด 630401015351 002/2563 28/04/2563 492,615.64 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

63047327521

ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การศึกษาด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,400.00 บาท

61,400.00 บาท

0855537000205 บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด 58,000.00จัดซื้อครุกัณฑ์การศึกษาด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855537000205 บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด 630414303101 054/2563 20/04/2563 58,000.00 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

63047343311

ซื้ออุปกรณ์สำหรับการคัดกลองผู้มาติดต่อราชการ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสฯ บริเวณชุมชนในตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,570.00 บาท

20,570.00 บาท

1949900264291 ร้านขายยาเรือนโอสถ 20,570.00จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1949900264291 ร้านขายยาเรือนโอสถ 630414270841 52/2563 16/04/2563 20,570.00 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

63047343483

ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,190.00 บาท

23,190.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 23,190.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )  กระดาษสำหรับทำฉลาก

(14.11.15.37 )  และ กาวยางน้ำ(31.20.16.04 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 630414291527 51/2563 16/04/2563 23,190.00 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

63047182870

ซื้อซัมเมอร์สพร้อมตู้คอลโทรลและมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115,500.00 บาท

115,500.00 บาท

0105543008324 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด 115,500.00จัดซื้อซัมเมอร์พร้อมตู้คอลโทรลและมิเตอร์น้ำ จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543008324 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด 630414160345 48/2563 10/04/2563 115,500.00 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

63047342559

ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,179.80 บาท

8,179.80 บาท

0855560000658 บริษัท กะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด 8,179.80วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658 บริษัท กะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด 630414260408 50/2563 10/04/2563 8,179.80 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

63047343386

ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,295.00 บาท

14,295.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 14,295.00วัสดุสำนักงาน กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 630414291704 47/2563 08/04/2563 14,295.00 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

63047343267

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,516.00 บาท

6,516.00 บาท

1850500001732 ศุภกิจนานาภัณฑ์ 6,516.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500001732 ศุภกิจนานาภัณฑ์ 630414267317 46/2563 07/04/2563 6,516.00 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

63067525172

จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

352,900.00 บาท

352,800.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 352,800.00
โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน พร้อมป้ายโครงการ 1

ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 630722003018 036/2563 09/07/2563 352,800.00 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

63067371868

จ้างซ่อมแซมรถขยะส่วยกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,050.00 บาท

35,050.00 บาท

5850300001600 วราการช่าง 35,050.00ซ่อมแซมรถขยะส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5850300001600 วราการช่าง 630614308972 29/2563 21/05/2563 35,050.00 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

63067527049

จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมท่อ PVC หมู่ที่ 4 บ้านควนไทรงาม พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

352,900.00 บาท

351,600.00 บาท

3850300108408 นายพิเชษฐ์ ภักดี 351,600.00
โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมท่อ PVC หมู่ที่ 4 บ้านควนไทรงาม พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300108408 นายพิเชษฐ์ ภักดี 630722003019 035/2563 09/07/2563 351,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


