
สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค หมายเลขทะเบียน บท ๖๖๓๙

สุรินทร จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางซอมแซมรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค หมายเลข

ทะเบียน บท ๖๖๓๙ สุรินทร จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               บริการการบํารุงรักษาและซอมแซมพาหนะ(๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก อูวิทยเซอรวิสยนต (ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันหารอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027003179

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 6639 สุรินทร์  จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,500.00 บาท

35,500.00 บาท

3309900772271 อู่วิทย์เซอร์วิสยนต์ 35,500.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900772271 อู่วิทย์เซอร์วิสยนต์ 650214003101 10/2565 01/02/2565 35,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวรบกวนพรอมอุปกรณ จํานวน ๖

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุและผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวรบกวน

พรอมอุปกรณ จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุและผลิตภัณฑกําจัดแมลงและสัตวรบกวนพรอมอุปกรณ จํานวน ๖ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )

จํานวน ๑๙,๘๗๕ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก 2365 การปศุสัตว (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๑๙,๘๗๕.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นเกาพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027071259

ซื้อวัสดุและผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,875.00 บาท

19,875.00 บาท

3329900133376 2365 การปศุสัตว์ 19,875.00
วัสดุและผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ

(24.10.21.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900133376 2365 การปศุสัตว์ 650214058786 17/2565 04/02/2565 19,875.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง จํานวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง จํานวน ๑๒

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุน

สวนจํากัด แอลฟา เอ็กซเพิรท (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๙๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่น

แปดพันเการอยเจ็ดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027115870

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,970.00 บาท

48,970.00 บาท

0323562000054 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท 48,970.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323562000054
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า

เอ็กซ์เพิร์ท
650214093483 19/2565 07/02/2565 48,970.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๗ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๗ รายการ ของกอง

คลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก คลัง

ปญญาสุรินทร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๘๓๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดรอยสามสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027101569

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,830.00 บาท

42,830.00 บาท

3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 42,830.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 650214084003 18/2565 07/02/2565 42,830.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๒๘ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

เมย (เลามงเส็ง) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙,๕๒๐.๐๐ บาท (เกาพันหารอยยี่สิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027242359

ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน  28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,520.00 บาท

9,520.00 บาท

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 9,520.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 650214197000 21/2565 14/02/2565 9,520.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๒๘ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๒๘ ราย โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  นั้น

               มันฝรั่งหรือขาวหรือพาสตาหรืออาหารสําหรับสอดไสปรุงแลวที่อยูบนชั้นสินคาไดนาน(๕๐.๑๙.๒๖.๐๓ )

จํานวน ๒๘ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัดสุรินทรรุงโรจน (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา

เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027239001

ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 28 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,080.00 บาท

10,080.00 บาท

0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 10,080.00
มันฝรั่งหรือข้าวหรือพาสต้าหรืออาหารสำหรับสอดไส้ปรุงแล้วที่อยู่บนชั้นสินค้าได้นาน

(50.19.26.03 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 650214195827 20/2565 14/02/2565 10,080.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชงานที่สํานักงานปลัด จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชงานที่สํานักงานปลัด จํานวน ๖

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก เสียง

ไพศาล (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๑๒๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027330475

ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,120.00 บาท

6,120.00 บาท

3329900339802 เสียงไพศาล 6,120.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900339802 เสียงไพศาล 650214270135 23/2565 15/02/2565 6,120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ SHARP MX M๓๑๕NV จํานวน ๒ หลอด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ SHARP MX

M๓๑๕NV จํานวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึก(๑๒.๑๗.๑๗.๐๓ ) จํานวน ๒ หลอด/tube ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สหะกล โอเอ (ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027267668

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP MX M315NV จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0323544000536 สหะกล โอเอ 15,000.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323544000536 สหะกล โอเอ 650214217998 22/2565 15/02/2565 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานของสํานักงานปลัด จํานวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงานของสํานักงานปลัด จํานวน ๓๘

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก คลัง

ปญญาสุรินทร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๕๓,๑๒๘.๐๐ บาท (หาหมื่นสามพันหนึ่งรอยยี่สิบแปด

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027291592

ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,128.00 บาท

53,128.00 บาท

3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 53,128.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 650214238164 24/2565 17/02/2565 53,128.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑที่จําเปนตองใชเพื่อระงับยับยั้งและเฝาระวังและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑท่ีจําเปนตองใชเพื่อระงับยับยั้งและเฝา

ระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานสห

รวมยา (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๑,๔๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027322834

ซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้งและเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,480.00 บาท

31,480.00 บาท

1329900004278 ร้านสหรวมยา 31,480.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900004278 ร้านสหรวมยา 650214264443 25/2565 18/02/2565 31,480.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๒๒ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

เมย (เลามงเส็ง) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยแปดสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027368724

ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,480.00 บาท

7,480.00 บาท

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 7,480.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 650214301331 27/2565 22/02/2565 7,480.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือขาวสาร สําหรับการบริโภค ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรค

ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อขาวสาร สําหรับการบริโภค ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๒๒ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หาง

หุนสวนจํากัดสุรินทรรุงโรจน (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๗,๙๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเการอยยี่สิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027366763

ซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภค ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,920.00 บาท

7,920.00 บาท

0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 7,920.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 650214299817 26/2565 22/02/2565 7,920.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑๘ รายการ กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑๘ รายการ กองชาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุน

สวนจํากัด แอลฟา เอ็กซเพิรท (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๙,๗๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่น

เกาพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027435358

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ  กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,720.00 บาท

49,720.00 บาท

0323562000054 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท 49,720.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323562000054
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า

เอ็กซ์เพิร์ท
650214356107 32/2565 24/02/2565 49,720.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๓ รายการ สําหรับผูกักกันตัว จํานวน ๔๓ ครัวเรือน โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๓ รายการ สําหรับผูกักกันตัว

จํานวน ๔๓ ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๔๓ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท

เมย (เลามงเส็ง) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๖๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกรอย

ยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027431226

ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ สำหรับผู้กักกันตัว จำนวน 43 ครัวเรือน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14,620.00 บาท

14,620.00 บาท

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 14,620.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 650214352787 31/2565 24/02/2565 14,620.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือขาวสาร สําหรับการบริโภค ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรค

ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๔๓ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อขาวสาร สําหรับการบริโภค ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๔๓ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๔๓ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก หางหุนสวนจํากัดสุรินทรรุงโรจน (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่ง

หม่ืนหาพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027427424

ซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภค ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 43 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,480.00 บาท

15,480.00 บาท

0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 15,480.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 650214349524 30/2565 24/02/2565 15,480.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร สําหรับเคร่ืองถายเอกสาร SHARP AR-๕๗๓๑

จํานวน ๓ กลอง กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร สําหรับเคร่ืองถาย

เอกสาร SHARP AR-๕๗๓๑ จํานวน ๓ กลอง กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึก(๑๒.๑๗.๑๗.๐๓ ) จํานวน ๓ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สหะกล โอเอ (ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๘๒๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนแปดรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027419266

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-5731 จำนวน 3 กล่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,820.00 บาท

20,820.00 บาท

0323544000536 สหะกล โอเอ 20,820.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323544000536 สหะกล โอเอ 650214342880 29/2565 24/02/2565 20,820.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือหมึกเคร่ืองถายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentres๒๐๑๐ จํานวน ๓

กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร Fuji Xerox

DocuCentres๒๐๑๐ จํานวน ๓ กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึก(๑๒.๑๗.๑๗.๐๓ ) จํานวน ๓ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สหะกล โอเอ (ขายปลีก) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027416278

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCentres2010 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,700.00 บาท

11,700.00 บาท

0323544000536 สหะกล โอเอ 11,700.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323544000536 สหะกล โอเอ 650214339737 28/2565 24/02/2565 11,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกลอง จํานวน ๔ วัน จํานวนเด็ก ๒๙๙

คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกลอง จํานวน

๔ วัน จํานวนเด็ก ๒๙๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ธาตุอาหาร(๑๒.๓๕.๒๒.๐๕ ) จํานวน ๑,๑๙๖ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อีสานใตแดรี่

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๓๕๒.๗๒ บาท (เกาพันสามรอยหาสิบสอง

บาทเจ็ดสิบสองสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037052967

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง จำนวน 4 วัน จำนวนเด็ก 299 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,352.72 บาท

9,352.72 บาท

0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 9,352.72ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 650314046644 4/2565 23/02/2565 9,352.72 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๖ รายการ ของกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๖ รายการ ของกองชาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินคา(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก คลัง

ปญญาสุรินทร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65027470608

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,100.00 บาท

19,100.00 บาท

3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 19,100.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 650214386050 33/2565 28/02/2565 19,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


