
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

63127280675

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,541.20 บาท

75,541.20 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0345550000137 บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 75,541.20

อาหารเสริม(นม) ยูเอชที(รสจืด) ชนิดบรรจุกล่อง ปริมาตร

๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียนต้องมีเลขทะเบียนมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ระบุส่วนผสมนมโค ๑๐๐%  บนภาชนะบรรจุ

กล่องและวันหมดอายุต้องมีระยะเวลาเกิน ๙๐วัน ขึ้นไป

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0345550000137 บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 631201006564 3/2564 18/12/2563 75,541.20 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

63097740033

ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0605553000801 บริษัท ส.จ.ช่องแคยนต์ 1997 (ประเทศไทย) จำกัด 79,500.00

เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์

แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อม

อุปกรณ์ใช้งาน  ตามรายละเอียดแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0605553000801 บริษัท ส.จ.ช่องแคยนต์ 1997

(ประเทศไทย) จำกัด

631201009684 4/2564 28/12/2563 79,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

63127485385

จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ/ห้องครัว  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3340400636150 นางสมจิตร  จันเพ็ชร 5,000.00

ทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ/ห้อง

ครัว  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่  ๑- ๓๑

มกราคม  ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ)   ตามรายละเอียด

แนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400636150 นางสมจิตร  จันเพ็ชร 631214411174 26/2564 30/12/2563 5,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

63127485597

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1340400213023 นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จำนวน ๑ คน ประจำเดือน

มกราคม  ๒๕๖๔ตั้งแต่วันที่  ๑-๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1340400213023 นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์ 631214411576 27/2564 30/12/2563 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

63127485844

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3340400637121 นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง

อเนกประสงค์ ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่

๑- ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400637121 นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์ 631214412192 28/2564 30/12/2563 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

63127486183

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน มกราคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1340400206019 นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง

อเนกประสงค์ ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่

๑- ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1340400206019 นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์ 631214412392 29/2564 30/12/2563 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

63127486441

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าก่อ หมู่ ๖  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3340400403481 นายประจักร์  ภูศิริ 9,000.00

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน

ป่าก่อ หมู่ ๖  ประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่

๑- ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340400403481 นายประจักร์  ภูศิริ 631214412524 30/2564 30/12/2563 9,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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