


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64127117552

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงานราชการภายในหน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,820.00 บาท

52,820.00 บาท

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 11,700.00ตลับหมึก KYOCERA TK๑๗๔ สีดำ1

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 13,950.00ตลับหมึก Brother TN๒๖๑ BK สีดำ2

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 2,700.00ตลับหมึก Brother TN๒๖๑ C สีน้ำเงิน3

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 5,400.00ตลับหมึก Brother TN๒๖๑ M สีชมพู4

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 2,700.00ตลับหมึก Brother TN๒๖๑ Y สีเหลือง5

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 2,950.00ตลับหมึก Brother  LC๕๓๙XL BK สีดำ6

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 550.00ตลับหมึก Brother  LC๕๓๕XL Y สีเหลือง7

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 7,920.00ตลับผ้าหมึก EPSON LQ-๒๐๙๐8

3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 4,950.00ดรัมสร้างภาพ Kyocera DK-๑๗๐9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800200021581 พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 641214116250 9/2565 09/12/2564 52,820.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64127434476

จ้างเหมาบริการเต็นท์สำหรับโครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,200.00 บาท

11,200.00 บาท

3800800736751 นายสุนทร  ทองธุรกิจ 11,200.00
จ้างเหมาบริการเต็นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร  เป็นระยะเวลา ๗ วัน (วันที่ ๒๙  ธันวาคม

๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800800736751 นายสุนทร  ทองธุรกิจ 641214362166 11/2565 27/12/2564 11,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64127307311

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ประจำครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,500.00 บาท

94,500.00 บาท

3800801069537 นายชลอ  ชำนาญพงศ์ 94,500.00
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อขับเครื่องจักรขนาดกลาง ประจำครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถตักหน้าขุดหลัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800801069537 นายชลอ  ชำนาญพงศ์ 641214373660 12/2565 28/12/2564 94,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64127408616

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

3800200287343 นางศรัญญา  ศรีนวลปาน 27,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ประจำศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอนบพิตำ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800200287343 นางศรัญญา  ศรีนวลปาน 641214410523 13/2565 30/12/2564 27,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64097637211

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน โดยวิธีคัดเลือก

1,025,000.00 บาท

1,025,000.00 บาท

0805564002922 บริษัท ทุ่งสง จ.วินิต จำกัด 1,024,000.00
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805564002922 บริษัท ทุ่งสง จ.วินิต จำกัด 641201006376 2/2565 27/12/2564 1,020,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64127240230

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในพื้นที่ตำบลกะหรอ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

336,260.00 บาท

336,260.00 บาท

0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 336,260.00อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี  รสจิืด ชนิดกล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805559000313 บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด 641201008740 3/2565 30/12/2564 336,260.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64117499328

จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

0805551000365 บริษัท  โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 75,000.00

จัดพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน ๒๖๐ แกรม เคลือบยูวี

พิมพ์สี่สี ขนาดกว้าง ๑๕ นิ้ว ยาว ๒๑ นิ้ว พร้อมภาพกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลกะหรอ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805551000365 บริษัท  โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด 641224000715 6/2565 07/12/2564 75,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64117409373

จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไสสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,600.00 บาท

48,600.00 บาท

0803546001446 หจก.นครก่อกิจเจริญ 48,600.00
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านไสสว่าง โดยเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ

มอเตอร์จมใต้น้ำ มอเตอร์ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V.AC พร้อมอุปกรณ์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803546001446 หจก.นครก่อกิจเจริญ 641224000981 7/2565 08/12/2564 48,600.00 ส่งงานตามกำหนด 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64107276201

จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในพื้นที่ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

154,900.00 บาท

156,629.52 บาท

0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 46,700.00โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายตลาดจันทร์-ขุนทะเล หมู่ที่ ๒,๓,๙ ตำบลกะหรอ1

0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 87,600.00โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายนาโพธิ์-ลานวัว หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลกะหรอ2

0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 20,600.00โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ  หมู่ที่ ๙ ตำบลกะหรอ3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 641222007730 8/2565 15/12/2564 154,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64107293931

จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดโพธิ์เตมีย์  หมู่ที่ ๗  ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,800.00 บาท

108,408.58 บาท

0803551001955 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง 101,800.00โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดโพธิ์เตมีย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะหรอ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803551001955
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวร

ก่อสร้าง
641222010593 9/2565 17/12/2564 101,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64107267909

จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมยศ-นายนิด หมู่ที่ ๒ ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,000.00 บาท

133,382.43 บาท

0803551001955 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวรก่อสร้าง 132,000.00ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสมยศ-นายนิด หมู่ที่ ๒ ตำบลกะหรอ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803551001955
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 บุญถาวร

ก่อสร้าง
641222010362 10/2565 17/12/2564 132,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64117184441

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในโคร๊ะ-นาป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

246,100.00 บาท

247,253.84 บาท

0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 246,100.00

ก่อสร้างถนน คสล.สายในโคร๊ะ-นาป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลกะหรอ ขนาดผิวจราจรกว้าง

๔.๐๐ เมตร ระยะ ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตาราง

เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 641222015167 11/2565 21/12/2564 246,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64107073308

จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

119,200.00 บาท

119,377.77 บาท

0803552001690 หจก.นคร บุญรัตน์ธุรกิจ 44,100.00โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายปลักหีบ-ในโคร๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะหรอ1

0803552001690 หจก.นคร บุญรัตน์ธุรกิจ 74,600.00โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายนาโพธิ์-ลานวัว หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803552001690 หจก.นคร บุญรัตน์ธุรกิจ 641222015287 12/2565 21/12/2564 118,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64117185398

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๓ ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

139,100.00 บาท

143,020.87 บาท

0803550000688 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ รังนก 139,100.00

ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคา-โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๓ ตำบลกะหรอ  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตารางเมตร ตาม

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803550000688 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรีฯ รังนก 641222016320 13/2565 21/12/2564 139,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64107339500

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง  นศ.ถ.๔๕-๐๔๗ บ้านไสสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะหรอ โดยวิธีคัดเลือก

3,272,000.00 บาท

3,409,636.77 บาท

0803560001296 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต 3,270,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ.๔๕-๐๔๗ บ้านไสสว่าง หมู่ที่ ๙

ตำบลกะหรอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ

๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001296
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร

คอนกรีต
641222017700 14/2565 24/12/2564 3,269,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64117244995

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอู่ทอง-ปลักบัว  หมู่ที่ ๖  ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

246,100.00 บาท

250,237.97 บาท

0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 246,100.00

ก่อสร้างถนน คสล.สายอู่ทอง-ปลักบัว หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน

งานทางสำหรับ อปท.แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 641222018514 15/2565 24/12/2564 246,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64117420178

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

251,100.00 บาท

255,316.68 บาท

0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 251,100.00

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเยาว์-คลองเกียบ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะหรอ ขนาดกว้าง ๔.๐๐

เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 641222018622 16/2565 24/12/2564 251,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

64117245418

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-นายแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

246,100.00 บาท

250,237.97 บาท

0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 246,100.00

ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโพธิ์-นายแพะ หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว

๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803560001806 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค กรุ๊ป 2017 641222018657 17/2565 24/12/2564 246,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก




