
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64067039462

จ้างบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3301800014947 นางจันทร์ฉาย  มุงสูงเนิน 9,000.00
บุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301800014947 นางจันทร์ฉาย  มุงสูงเนิน 640614032366 65/2564 31/05/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64067040257

จ้างทำความสะอาดอาคารภายนอกอาคาร  ดูแลต้นไม้และตัดหญ้า  สถานที่ราชการ ของ  อบต.โค้งยาง ระหว่างวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

1301800005020 นายประทีป  ง้วนสูงเนิน 8,000.00

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายนอกอาคาร  ดูแลต้นไม้และตัดหญ้า  สถานที่

ราชการ ของ  อบต.โค้งยาง ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน  2564  ถึงวันที่  30  มิถุนายน

2564

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1301800005020 นายประทีป  ง้วนสูงเนิน 640614049767 66/2564 31/05/2564 8,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057151469

จ้างก่อสร้างถนนคสล.  บ้านตะคลองแล้ง  หมู่ที่  ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

429,800.00 บาท

429,800.00 บาท

0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 429,000.00

ก่อสร้างถนนคสล. โดยมีขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 281.50  เมตร  หนา  0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 985.25  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1

ป้าย  ตามแบบที่  อบต.โค้งยางกำหนด

1

0303564000027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพร การโยธา 429,500.00

0313561001928 ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24 429,800.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 640622000062 6/2564 07/06/2564 429,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057152772

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านขอนไทร  หมู่ที่  ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,500.00 บาท

60,500.00 บาท

0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 60,300.00

ซ่อมแซมถนนหินคลุก  โดยมีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 200  เมตร  หนา

0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.โค้ง

ยางกำหนด

1

0303564000027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพร การโยธา 60,500.00

0313561001928 ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24 60,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 640622000751 9/2564 07/06/2564 60,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057452746

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู  จำนวน   ๑   เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,000.00 บาท

46,100.00 บาท

0000000000001 ร้านอนุรักษ์  โฮมแคร์ 47,900.00เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  ขนาด 36,000 บีทียู1

0303545001251 บ้านแอร์ เซอร์วิส 46,000.00

0303559001941 ห้างหุ้นส่วนเอสเอเอ็น คอมมูนิเคชั่น 50,825.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303545001251 บ้านแอร์ เซอร์วิส 640514378886 46/2564 28/05/2564 46,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057150448

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก  บ้านตะคลองแล้ง  หมู่ที่  ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,600.00 บาท

132,600.00 บาท

0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 132,000.00

ซ่อมแซมถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 โดยมีขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 138  ม. หนา

0.15 ม. ช่วงที่ 2 โดยมีขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 176 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 164.85 ลบม.

1

0303564000027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพร การโยธา 132,600.00

0313561001928 ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24 132,600.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 640622000313 7/2564 07/06/2564 132,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057152282

จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านคลองพุดซา  หมู่ที่  ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,300.00 บาท

40,300.00 บาท

0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 40,000.00

ซ่อมแซมถนน คสล.  บ้านคลองพุดซา  หมู่ที่  4 โดยมีขนาดความกว้าง 3.10 เมตร

ยาว 20  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62 ตารางเมตร ตามแบบที่

อบต.โค้งยางกำหนด

1

0303564000027 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทุมพร การโยธา 40,300.00

0313561001928 ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24 40,300.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303559000774 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 640622000560 8/2564 07/06/2564 40,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057210722

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน  ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0994000310595 สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 30,000.00

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ขนาดขวดละ ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด และทรายกำจัด

ลูกน้ำยุงลาย  ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทีมีพอส 1% (Temephos 1% w/w)

จำนวน ๒,๐๐๐ ซอง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310595
สหกรณ์บริการสาธารณสุข

นครราชสีมา จำกัด
640514176082 43/2564 13/05/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057089960

ซื้อนม ยู เอช ที   ขนาด  ๒๐๐  ซีซี  รสจืด    จำนวน  ๗๕๐  กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,865.00 บาท

5,865.00 บาท

0994000310277 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 5,865.00นม ยู เอช ที   ขนาด  ๒๐๐  ซีซี  รสจืด    จำนวน  ๗๕๐  กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310277 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 640514075209 42/2564 05/05/2564 5,865.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057004386

จ้างทำความสะอาดอาคารภายนอกอาคาร  ดูแลต้นไม้และตัดหญ้า  สถานที่ราชการ ของ  อบต.โค้งยาง ระหว่างวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

1301800005020 นายประทีป  ง้้วนสูงเนิน 8,000.00

บริการดูแลสวนทำความสะอาดอาคารภายนอกอาคาร  ดูแลต้นไม้และตัดหญ้า  สถาน

ที่ราชการ ของ  อบต.โค้งยาง ระหว่างวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑

พฤษภาคม  ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1301800005020 นายประทีป  ง้้วนสูงเนิน 640514004025 60/2564 30/04/2564 8,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64057005444

จ้างปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  ระหว่างวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔   ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3301800014947 นางจันทร์ฉาย  มุงสูงเนิน 9,000.00
ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  ระหว่างวันที่  3

พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301800014947 นางจันทร์ฉาย  มุงสูงเนิน 640514004954 59/2564 30/04/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


