
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64097170267

จ้างจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  ระหว่างวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๔   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

330180001494
7

นางจันทร์ฉาย  มุงสูงเนิน 9,000.00
จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานการจัดเก็บราย
ได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  ระหว่างวัน
ที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๔   ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33018000

14947
นางจันทร์ฉาย  มุงสูง
เนิน

64091414
0957

88/2564
31/08/2

564
9,000.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64097171696

จ้างทำความสะอาดอาคารภายนอกอาคาร  ดูแลต้นไม้และตัดหญ้า  สถานที่ราชการ ของ  อบต.โค้งยาง ระหว่างวันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

130180000502
0

นายประทีป  ง้วนนสูงเนิน 8,000.00

บริการทำความสะอาดอาคารภายนอกอาคาร  ดูแล
ต้นไม้และตัดหญ้า  สถานที่ราชการ ของ  อบต.โค้ง
ยาง ระหว่างวันที่  ๑ กันยายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐
กันยายน  ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13018000

05020
นายประทีป  ง้วนนสูง
เนิน

64091414
1942

89/2564
31/08/2

564
8,000.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64097069066

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  19  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,544.00 บาท

31,544.00 บาท

030354900005
4

หจก.เอ วี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 31,544.00วัสดุสำนักงาน  จำนวน  19  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035490

00054
หจก.เอ วี โปรดักส์
เซ็นเตอร์

64091405
8412

83/2564
31/08/2

564
31,544.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64097071719

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค  จำนวน  ๑๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,580.00 บาท

10,580.00 บาท

030354900005
4

หจก.เอ วี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 10,580.00
วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค  จำนวน
11  รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035490

00054
หจก.เอ วี โปรดักส์
เซ็นเตอร์

64091406
0237

82/2564
31/08/2

564
10,580.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087639190

จ้างก่อสร้างที่จอดรถหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

262,600.00 บาท

262,600.00 บาท

030354400296
2

เลิศมณีก่อสร้าง 270,000.00

ก่อสร้างที่จอดรถหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโค้ง
ยาง   โดยมี 2 จุด  จุดที่ 1 มีขนาดความกว้าง 4.00
ยาว 10 เมตร  จุดที่ 2  มีขนาดความกว้าง 4.00
เมตร  ยาว  10.00 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย

1

030356300063
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารา เทรดดิ้ง
88

262,600.00

030356300285
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเม บิลดิ้ง 262,100.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035630

02859
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมือง
เม บิลดิ้ง

64082202
6857

12/2564
01/09/2

564
262,000.0

0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087407403

จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495,700.00 บาท

495,700.00 บาท

030354400296
2

เลิศมณีก่อสร้าง 500,000.00

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโค้ง
ยาง โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.
กำหนด

1

030356300063
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารา เทรดดิ้ง
88

495,700.00

030356300285
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเม บิลดิ้ง 495,200.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035630

02859
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมือง
เม บิลดิ้ง

64082202
7084

13/2564
01/09/2

564
495,000.0

0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087408027

จ้างขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านกุดโคลน  หมู่ที่  8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,500.00 บาท

250,500.00 บาท

030355900077
4

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพิ่มทรัพย์ 250,000.00
ขยายไหล่ทางถนน คสล.โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
441.81 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย

1

031356100192
8

ที.พี.พร๊อบเพอร์ตี้ 24 256,500.00

036355400104
7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวี่33มารีนก
รุ๊ป

250,300.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035590

00774
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.
เพิ่มทรัพย์

64092200
0377

14/2564
07/09/2

564
250,000.0

0
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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087507603

ซื้อนม ยู เอช ที   ขนาด  ๒๐๐  ซีซี  รสจืด  สำหรับโรงเรียนโค้งยางวิทยา  จำนวน  ๒,๓๕๒  กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,392.64 บาท

18,392.64 บาท

030556000721
5

บริษัท เขาใหญ่ เฟรชมิลค์ จำกัด 18,392.64
นม ยู เอช ที   ขนาด  ๒๐๐  ซีซี  รสจืด  สำหรับ
โรงเรียนโค้งยางวิทยา  จำนวน  ๒,๓๕๒  กล่อง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03055600

07215
บริษัท เขาใหญ่ เฟรช
มิลค์ จำกัด

64081441
5122

81/2564
24/08/2

564
18,392.64

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64097047156

จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน  243 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,150.00 บาท

12,150.00 บาท

330180031512
2

นางจริยา  วิกสูงเนิน 12,150.00จัดทำอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน  243 ชุด1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33018003

15122
นางจริยา  วิกสูงเนิน

64091403
9256

84/2564
16/08/2

564
12,150.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087341249

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ  ๒  บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,900.00 บาท

5,900.00 บาท

099200331447
6

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.เอ็ม.กรุ๊ฟ 6,000.00
ตู้เหล็กแบบ  2  บาน มีมือจับ มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3
ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1

330010184828
7

ป.พาณิชย์รุ่งเรืองกิจ 5,500.00

330990120656
3

เจซัพพลาย 5,800.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33001018

48287
ป.พาณิชย์รุ่งเรืองกิจ

64081427
6854

76/2564
16/08/2

564
5,500.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087411320

จ้างต่ออายุบริหารจัดการเว็บไซด์โดเมนเนมและโฮสติ้ง  ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

030556300662
7

บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่
จำกัด

5,000.00
ต่ออายุบริหารจัดการเว็บไซด์โดเมนเนมและโฮสติ้ง
ประจำปี 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03055630

06627
บริษัท ออลล์เว็บ
เทคโนโลยี่ จำกัด

64081433
2944

85/2564
16/08/2

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087511906

ซื้อวัสดุไฟฟ้า     จำนวน   2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,390.14 บาท

6,390.14 บาท

030354900011
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี โปร เอ็น
จิเนียริ่ง

6,390.14
หลอดไฟฟ้า LED 150 วัตต์  จำนวน  20  หลอด,ขั้ว
ขาหลอด LED จำนวน  20  ตัว

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035490

00119
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส
พี โปร เอ็นจิเนียริ่ง

64081441
8063

78/2564
16/08/2

564
6,390.14

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087590105

จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชในและริมคลองพุดซา  หมู่ที่ ๔  และ หมู่ที่  ๓  (โครงการคลองสวยน้ำใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,600.00 บาท

48,600.00 บาท

114090003989
0

นายยุทธนา  เยินสูงเนิน 48,400.00

ขุดลอกกำจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องจักร (รถแบ็คโฮ)
ทำการกำจัด  ความกว้างโดยเฉลี่ย  9.50  เมตร
ยาว  435.00  เมตร พร้อมรถบรรทุกขนวัชพืชและ
ดินโคลนไปทิ้ง  ในจุดทิ้งที่ อบต.กำหนด

1

330090054728
8

นายชูชาติ  ชูหมื่นไวย์ 48,000.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33009005

47288
นายชูชาติ  ชูหมื่นไวย์

64081448
3950

83/2564
16/08/2

564
48,000.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087207976

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  จำนวน  ๗  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,080.00 บาท

5,080.00 บาท

030354900005
4

หจก.เอ วี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 5,080.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

099200322410
8

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปัญญาพานิช
วิทยา

5,360.00

330990120656
3

เจซัพพลาย 5,500.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035490

00054
หจก.เอ วี โปรดักส์
เซ็นเตอร์

64081417
0666

73/2564
11/08/2

564
5,080.00

ส่งงานตาม
กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087210873

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)  จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,900.00 บาท

19,900.00 บาท

030354900005
4

หจก.เอ วี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 19,900.00
หมึก hp 85A จำนวน 4 กล่อง, หมึกเติม Epson สี
ดำ,สีฟ้า,สีชมพู,สีเหลือง จำนวน 20 ขวด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03035490

00054
หจก.เอ วี โปรดักส์
เซ็นเตอร์

64081417
2044

74/2564
11/08/2

564
19,900.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087212310

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

5,865.00 บาท

5,865.00 บาท

030556000721
5

บริษัท เขาใหญ่ เฟรชมิลค์ จำกัด 5,865.00
นม ยู เอช ที   ขนาด  200  ซีซี  รสจืด    จำนวน
750  กล่อง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
03055600

07215
บริษัท เขาใหญ่ เฟรช
มิลค์ จำกัด

64081417
6323

72/2564
11/08/2

564
5,865.00

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

64087346517

จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน  ๑๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,550.00 บาท

9,550.00 บาท

330180031512
2

นางจริยา  วิกสูงเนิน 9,550.00
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน  191
ชุด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33018003

15122
นางจริยา  วิกสูงเนิน

64081428
1800

84/2564
06/08/2

564
9,550.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


