
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077033367

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,479.60 บาท

76,479.60 บาท

034555000013
7

บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 76,479.60

อาหารเสริม(นม)ยูเอชที(รสจืด) ชนิดบรรจุกล่อง
ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียนต้องมีเลข
ทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบุส่วนผสมนมโค
๑๐๐% บนภาชนะบรรจุกล่องและวันหมดอายุต้องมี
ระยะเวลาเกิน ๑๒๐วัน ขึ้นไป

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03455500

00137
บริษัท  วารินมิลค์
จำกัด

64070100
1337

11/2564
02/07/2

564
76,479.60

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077297766

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๖  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,400.00 บาท

16,400.00 บาท

034554400001
5

บริษัท อุบล ไอทีคอม จำกัด 16,400.00
วัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๖  รายการ  ตามราย
ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03455440

00015
บริษัท อุบล ไอทีคอม
จำกัด

64071424
2323

61/2564
15/07/2

564
16,400.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077223280

จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

099400033650
1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25,000.00

ดำเนินการสำรวจและประมวลผลความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ จำนวนตามกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตาม
หลักการระเบียบวิธีวิจัย ประมวลผล สรุปผล ขนาด
ตัวอย่างในการดำเนินการสุ่มสำรวจ จำนวน ๓๗๐
ตัวอย่าง ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940003

36501
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

64071418
8921

106/256
4

15/07/2
564

25,000.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077334904

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,960.00 บาท

8,960.00 บาท

034356000400
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้เครื่องเขียน 8,960.00

วัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ตาม
รายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435600

04001
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ลัคกี้เครื่องเขียน

64071427
5325

62/2564
19/07/2

564
8,960.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077348508

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๑๒  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,241.50 บาท

13,241.50 บาท

034353600153
7

หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเต
ชั่นเนอรี่

13,241.50
วัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๑๒ รายการ ตามราย
ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435360

01537
หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอ
นด์ สเตชั่นเนอรี่

64071428
5381

63/2564
19/07/2

564
13,241.50

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077348964

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๗  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,370.00 บาท

5,370.00 บาท

034353600153
7

หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเต
ชั่นเนอรี่

5,370.00
วัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๗  รายการ  ตามราย
ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435360

01537
หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอ
นด์ สเตชั่นเนอรี่

64071428
5647

64/2564
19/07/2

564
5,370.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077400396

จ้างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษา  ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

334040051505
1

ร้านเขื่องในสังฆภัณฑ์ 30,000.00

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษา  ตาม
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียด
แนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33404005

15051
ร้านเขื่องในสังฆภัณฑ์

64071432
8103

108/256
4

21/07/2
564

30,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077454215

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,445.00 บาท

6,445.00 บาท

034354900195
6

หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 6,445.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่
ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียน
บ้านคำหมีหนองข่า)  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435490

01956
หจก.กันเองวัสดุ
ก่อสร้าง

64071437
3342

70/2564
23/07/2

564
6,445.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077454002

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,889.00 บาท

29,889.00 บาท

034354900195
6

หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 29,889.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัก
คอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมี
หนองข่า)  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435490

01956
หจก.กันเองวัสดุ
ก่อสร้าง

64071437
3106

69/2564
23/07/2

564
29,889.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077453831

จ้างจัดหาอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ผู้ป่วย  และกลุ่มเสี่ยงที่ส่วนราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน  ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

334040064405
5

นางสาวประมูล  ชินทวัน 90,000.00

จัดหาอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ผู้ป่วย  และ
กลุ่มเสี่ยงที่ส่วนราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน  ใน
การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามรายละเอียดแนบ
ท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33404006

44055
นางสาวประมูล  ชินท
วัน

64071437
2922

109/256
4

23/07/2
564

90,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077491427

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,882.00 บาท

18,882.00 บาท

034354900195
6

หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 18,882.00
วัสดุก่อสร้าง  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัก
คอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมี
หนองข่า)  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435490

01956
หจก.กันเองวัสดุ
ก่อสร้าง

64071440
2149

71/2564
27/07/2

564
18,882.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077491541

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียนบ้านคำหมีหนองช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,444.00 บาท

11,444.00 บาท

034354900195
6

หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 11,444.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่
ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน  (จุดโรงเรียน
บ้านคำหมีหนองช่า)  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03435490

01956
หจก.กันเองวัสดุ
ก่อสร้าง

64071440
2460

72/2564
27/07/2

564
11,444.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077506428

จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ/ห้องครัว  ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

334040063615
0

นางสมจิตร  จันเพ็ชร 5,000.00

ทำความสะอาดอาคารที่ทำการ/ห้องประชุม/ห้องน้ำ
/ห้องครัว  ประจำเดือน    สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วัน
ที่  ๑- ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33404006

36150
นางสมจิตร  จันเพ็ชร

64071441
9202

110/256
4

30/07/2
564

5,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077506682

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

134040021302
3

นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการจัดทำ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จำนวน ๑ คน
ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔ตั้งแต่วันที่  ๑-๓๑
สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13404002

13023
นายพงษ์สุริยา  สืบสิงห์

64071441
9286

111/256
4

30/07/2
564

9,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077506923

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

334040063712
1

นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
อเนกประสงค์ ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่
วันที่  ๑- ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๔  ตามรายละเอียด
แนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33404006

37121
นายจีรศักดิ์  สืบสิงห์

64071441
9445

112/256
4

30/07/2
564

9,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077507049

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

134040020601
9

นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์ 9,000.00

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
อเนกประสงค์ ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่
วันที่  ๑- ๓๑  สิงหาคม   ๒๕๖๔  ตามรายละเอียด
แนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13404002

06019
นายอภิสิทธิ์  สืบสิงห์

64071441
9535

113/256
4

30/07/2
564

9,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077507224

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

134040022148
4

นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิ์ไธสง 9,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงาน
ธุรการ ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๔  ตั้งแต่วันที่
๑- ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ)   ตาม
รายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13404002

21484
นางสาวกัญญารัตน์
ฤทธิ์ไธสง

64071441
9583

114/256
4

30/07/2
564

9,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077553877

จ้างจัดหาอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ผู้ป่วย  และกลุ่มเสี่ยงที่ส่วนราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน  ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97,500.00 บาท

97,500.00 บาท

134040019408
8

นางสาววรรณวิภา  พันลำ 97,500.00

จัดหาอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และ
กลุ่มเสี่ยงที่ส่วนราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน ในการ
ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13404001

94088
นางสาววรรณวิภา
พันลำ

64071445
3398

115/256
4

30/07/2
564

97,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64077551140

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,303.58 บาท

80,303.58 บาท

034555000013
7

บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 80,303.58

อาหารเสริม(นม)ยูเอชที(รสจืด) ชนิดบรรจุกล่อง
ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียนต้องมีเลข
ทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบุส่วนผสมนมโค
๑๐๐%  บนภาชนะบรรจุกล่องและวันหมดอายุต้องมี
ระยะเวลาเกิน ๑๒๐วัน ขึ้นไป

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03455500

00137
บริษัท  วารินมิลค์
จำกัด

64070101
3486

12/2564
30/07/2

564
80,303.58

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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