


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

63097327814

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,187.00 บาท

9,187.00 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานใหญ่ 9,187.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด

สำนักงานใหญ่
630914262903 77/2563 14/09/2563 9,187.00 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

63097197014

ซื้อชุดตรวจประเมินพัฒนาการและคู่มือ DSPM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,055.00 บาท

5,055.00 บาท

3850300044566 มาโนชภัณฑ์ 5,055.00ซื้อชุดตรวจประเมินพัฒนาการและคู่มือDSPM1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300044566 มาโนชภัณฑ์ 630914255852 03/2563 10/09/2563 5,055.00 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

63097717842

ซื้อกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,266.00 บาท

94,266.00 บาท

1800100126627 ภูเขาทองค้าวัสดุ 94,266.00กระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100126627 ภูเขาทองค้าวัสดุ 630914575574 74/2563 01/09/2563 94,266.00 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

63097181906

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,740.00 บาท

15,740.00 บาท

0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
15,740.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
630914145567 75/2563 31/08/2563 15,740.00 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

63097102440

ซื้อจัดซื้อกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,196.00 บาท

52,196.00 บาท

3850300038540 ร้าน จ.ซีแพค 52,196.00จัดซื้อกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300038540 ร้าน จ.ซีแพค 630914086010 73/2563 28/08/2563 52,196.00 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

63097112748

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ถุงผ้าและเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

8850590001335 นางสาวตีละ  ภักดี 5,000.00จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ถุงผ้าและเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 8850590001335 นางสาวตีละ  ภักดี 630914095094 72/2563 27/08/2563 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

63097102241

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,648.00 บาท

9,648.00 บาท

0855560000658 บริษัท กะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานใหญ่ 9,648.00วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัท กะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด

สำนักงานใหญ่
630914085819 72/2563 21/08/2563 9,648.00 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

63087506494

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,240.00 บาท

12,240.00 บาท

0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด
12,240.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855539000059
บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
630814421763 71/2563 17/08/2563 12,240.00 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

63087474034

ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,405.00 บาท

14,405.00 บาท

0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 14,405.00วัสดุสำนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000577 บริษัท วัฒนาพานิช(1960) จำกัด 630814395901 70/2563 07/08/2563 14,405.00 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

63087041362

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

1800100126627 ภูเชาทองค้าวัสดุ 40,060.00วัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100126627 ภูเชาทองค้าวัสดุ 630814039127 69/2563 03/08/2563 40,000.00 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

63087249643

ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด. บ้านบางมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,600.00 บาท

81,600.00 บาท

0865543000068 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์(2000)จำกัด 81,600.00ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศพด.บ้านบางมัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0865543000068
บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์(2000)

จำกัด
630814209755 02/2563 03/08/2563 81,600.00 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

63087248832

ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบางกล้วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,000.00 บาท

85,000.00 บาท

0865543000068 บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์(2000)จำกัด 85,000.00
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล้วย

นอก
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0865543000068
บริษัท สหไทยศึกษาภัณฑ์(2000)

จำกัด
630814210046 02/2563 03/08/2563 85,000.00 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

63087061245

ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศพด.อบต.นาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,524.00 บาท

99,524.00 บาท

3850300044566 มาโนชภัณฑ์ 99,524.00ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนศพด.อบต.นาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300044566 มาโนชภัณฑ์ 630814074756 002/2563 31/07/2563 99,524.00 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

63087106588

ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ศพด.อบต.นาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,476.00 บาท

23,476.00 บาท

1909800435085 นาอีมโมบาย 23,476.00ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ศพด.อบต.นาคา ปีการศึกษา 25631

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1909800435085 นาอีมโมบาย 630814092380 ศพด.003/2563 31/07/2563 23,476.00 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

63087305669

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,876.00 บาท

9,876.00 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด สำนักงานใหญ่ 9,876.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียมจำกัด

สำนักงานใหญ่
630814255171 68/2563 29/07/2563 9,876.00 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

63077458747

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (วัสดุสำหรับ อปพร. อบต.นาคา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,900.00 บาท

49,900.00 บาท

0853551000207 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์การดับเพลิง(ประเทศไทย) 49,900.00โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับ อปพร. อบต.นาคา)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853551000207
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์การดับเพลิง

(ประเทศไทย)
630714366182 66/2563 21/07/2563 49,900.00 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

63077460925

ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,600.00 บาท

13,600.00 บาท

0853551000207 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์การดับเพลิง(ประเทศไทย) 13,600.00จัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853551000207
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์การดับเพลิง

(ประเทศไทย)
630714367489 67/2563 21/07/2563 13,600.00 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

63077307081

ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

787,434.36 บาท

787,434.36 บาท

0994000629265 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด 787,434.36
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา

ภาคเรียนที่ 1/2563
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000629265
ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และ

ตะวันตก จำกัด
630701007373 4/2563 29/06/2563 787,434.36 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

63087474261

ซื้อกระเบื้องสำหรับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,366.00 บาท

6,366.00 บาท

1800100126627 ภูเขาทองค้าวัสดุ 6,366.00จัดซื้อกระเบื้องสำหรับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1800100126627 ภูเขาทองค้าวัสดุ 630814396014 65/2563 09/07/2563 6,366.00 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

63077124940

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,498.00 บาท

9,498.00 บาท

0855560000658 บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานใหญ่ 9,498.00วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855560000658
บริษัทกะเปอร์ปิโตรเลียม จำกัด

สำนักงานใหญ่
630714100160 64/2563 02/07/2563 9,498.00 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

63087561319

จ้างซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,800.00 บาท

57,800.00 บาท

3801600196745 นายสมหมาย  คงจันทร์ 57,800.00ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ หมู่ที่ 51

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801600196745 นายสมหมาย  คงจันทร์ 630922002739 046/2563 03/09/2563 57,800.00 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

63087128655

จ้างจัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างฐาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,800.00 บาท

121,900.00 บาท

3850300108408 นายพิเชษฐ์ ภักดี 121,900.00จัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมก่อสร้างฐาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300108408 นายพิเชษฐ์ ภักดี 630822010496 047/2563 17/08/2563 121,900.00 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

63087128693

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3850300108408 นายพิเชษฐ์ ภักดี 150,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคา พร้อมป้าย

โครงการ 1 ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300108408 นายพิเชษฐ์ ภักดี 630822009509 046/2563 17/08/2563 150,000.00 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

63077452026

จ้างปรับปรุงหลังคาแผงปลาตลาดประชารัฐ อบต.นาคา ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123,500.00 บาท

123,300.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 123,300.00ปรับปรุงหลังคาแผงปลาตลาดประชารัฐ อบต.นาคา ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630822004001 045/2563 07/08/2563 123,300.00 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

63077147821

จ้างต่อเติมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

49,000.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 49,000.00โครงการต่อเติมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630722006540 041/2563 13/07/2563 49,000.00 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

63077168552

จ้างก่อสร้างจุดถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183,300.00 บาท

183,300.00 บาท

0855537000205 บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด 183,300.00โครงการก่อสร้างจุดถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0855537000205 บริษัท ดี แอนด์ พี เทเลคอม จำกัด 630722006542 042/2563 14/07/2563 183,300.00 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

63077033421

จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

219,000.00 บาท

213,700.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 213,700.00โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630722004194 040/2563 13/07/2563 213,700.00 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

63077044662

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

219,000.00 บาท

213,700.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 213,700.00ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630722004196 044/2563 15/07/2563 213,700.00 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

63077033421

จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

219,000.00 บาท

213,700.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 213,700.00โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630722004194 040/2563 13/07/2563 213,700.00 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

63097495740

จ้างซ่อมแซมรางน้ำแสตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 22,000.00ซ่อมแซมรางน้ำสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา หมู่ที่ 21

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850300005611 นางสาว ศิริวรรณ อาจหาญ 631214035323 39/2563 30/09/2563 22,000.00 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

63097444390

จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 10,000.00วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 71

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630914605942 38/2563 30/09/2563 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

63097443413

จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 5,000.00ซ่อมแซมท่อน้ำประปา หมู่ที่ 51

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300083871 นางสาววัชราพร  ชูประจง 630914595476 36/2563 30/09/2563 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

63097102133

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,640.00 บาท

7,640.00 บาท

5850300001600 วราการช่าง 7,640.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5850300001600 วราการช่าง 630914085759 34/2563 31/08/2563 7,640.00 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

63097112932

จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,750.00 บาท

9,750.00 บาท

3850300152491 นางสาวเกตุสุวรรณ หาญจิตร์ 9,750.00จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300152491 นางสาวเกตุสุวรรณ หาญจิตร์ 630914095262 33/2563 27/08/2563 9,750.00 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

63097112976

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,750.00 บาท

9,750.00 บาท

3850300152491 นางสาวเกตุสุวรรณ หาญจิตร์ 9,750.00
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3850300152491 นางสาวเกตุสุวรรณ หาญจิตร์ 630914095287 34/2563 27/08/2563 9,750.00 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

63087473624

จ้างจัดทำถังคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1850500000396 นายสิทธิชัย หวานเย็น 30,000.00จ้างเหมาจัดทำถังคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500000396 นายสิทธิชัย หวานเย็น 630814507454 33/2563 26/08/2563 30,000.00 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

63097112985

จ้างค่าเช้าเหมาอุปกรณ์ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,550.00 บาท

32,550.00 บาท

0853551000207 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์การดับเพลิง(ประเทศไทย) 32,550.00
ค่าเช่าเหมาอุปกรณ์ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853551000207
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสตาร์การดับเพลิง

(ประเทศไทย)
630914095305 32/2563 21/08/2563 32,550.00 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

63087305503

จ้างจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ประจำศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

2850300001206 นางสาวเด่นนภา บุญรอด 22,500.00จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ประจำศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2850300001206 นางสาวเด่นนภา บุญรอด 630814255094 36/2563 14/07/2563 22,500.00 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

63087170800

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

1850500000051 นางสาวสากีน๊ะ กล้าศึก 22,500.00จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1850500000051 นางสาวสากีน๊ะ กล้าศึก 630814255110 37/2563 14/07/2563 22,500.00 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

63087484223

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ปรับระดับกะพล้อรองรับขยะได้ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,300,000.00 บาท

3,300,000.00 บาท

0305557001970 บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด 3,265,000.00จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ปรับระดับกะพล้อรองรับขยะได้ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ1

0413552000981 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียทรัค แอนด์ซัพพลาย 3,285,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557001970 บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด 630901005263 05/2563 29/09/2563 3,265,000.00 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

63097715203

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะและพื้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

335,000.00 บาท

335,000.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 335,000.00ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินกะสะและพื้นที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630922043359 048/2563 30/09/2563 335,000.00 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

63087565370

ซื้อจัดซื้อซับเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,000.00 บาท

31,000.00 บาท

0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 31,000.00จัดซื้อซับเมอร์ส1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0853549000203 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.รัชนิพนธ์กรุ๊ป 630914600284 78/2563 30/09/2563 31,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


