
สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๔,๖๐๐

ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๔,๖๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๒๐ วัน (๑๒.๓๕.๒๒.๐๕ ) จํานวน

๑๔,๖๐๐ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อีสานใตแดรี่ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๖๘.๐๐ บาท (เกาหม่ืนหกพันหกสิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127008616

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม  2564  จำนวน 14,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,068.00 บาท

96,068.00 บาท

0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 96,068.00
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม  2564 จำนวน 20 วัน (12.35.22.05

)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 641201000200 3/2565 01/12/2564 96,068.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ ๑๑ บานจบกงาม สายทาง

จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานอาโพน ตําบลแสลงพันธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางซอมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่

๑๑ บานจบกงาม สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานอาโพน ตําบลแสลงพันธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ซอมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ ๑๑ บานจบกงาม สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานอา

โพน ตําบลแสลงพันธ(๗๒.๑๐.๓๓.๐๑ ) จํานวน ๑ สาย ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ประดุจทรัพย

กอสราง (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127306115

จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม สายทางจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านอาโพน ตำบลแสลงพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0323553000071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์ก่อสร้าง 100,000.00
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม สายทางจากถนน

คอนกรีตเดิมถึงบ้านอาโพน ตำบลแสลงพันธ์(72.10.33.01 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323553000071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์

ก่อสร้าง
641224004971 2/2565 20/12/2564 100,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค ช้ัน ๒ รายละเอียดตามแบบ

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค ชั้น ๒

รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกใหญกําหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงค ช้ัน ๒ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

กําหนด (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ประดุจทรัพยกอสราง (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127321981

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,000.00 บาท

61,000.00 บาท

0323553000071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์ก่อสร้าง 61,000.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแกใหญ่กำหนด (72.10.15.01 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323553000071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์

ก่อสร้าง
641214260613 7/2565 21/12/2564 61,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการฯ/ปายรณรงค/ปายเตือน การลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมประจําป ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการฯ/ปาย

รณรงค/ปายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมประจําป ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการฯ/ปายรณรงค/ปายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม

ประจําป ๒๕๖๕ (๕๕.๑๒.๑๕.๐๒ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.อามสุรินทร (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๙,๒๔๐.๐๐ บาท (เกาพันสองรอยสี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127469920

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,240.00 บาท

9,240.00 บาท

0323547000651 หจก.อามสุรินทร์ 9,240.00
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ/ป้ายรณรงค์/ป้ายเตือน การลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2565 (55.12.15.02 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323547000651 หจก.อามสุรินทร์ 641214386862 25/2565 28/12/2564 9,240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อแบดเตอร่ีรถยนต สําหรับใชกับรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค คันหมายเลข

ทะเบียน บท ๖๖๓๙ สุรินทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อแบดเตอรี่รถยนต สําหรับใชกับรถบรรทุกนํ้า

อเนกประสงค คันหมายเลขทะเบียน บท ๖๖๓๙ สุรินทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               แบตเตอรี่ของพาหนะ(๒๖.๑๑.๑๗.๐๓ ) จํานวน ๒ ลูก ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ฮวดหลี แบตเตอรี ่โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (หาพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127505883

ซื้อแบดเตอรี่รถยนต์ สำหรับใช้กับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ คันหมายเลขทะเบียน บท  6639 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,600.00 บาท

5,600.00 บาท

3240200052988 ฮวดหลี แบตเตอรี่ 5,600.00แบตเตอรี่ของพาหนะ(26.11.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3240200052988 ฮวดหลี แบตเตอรี่ 641214419010 14/2565 29/12/2564 5,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

จํานวน ๔๖,๔๓๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือน

มกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๔๖,๔๓๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ธาตุอาหาร(๑๒.๓๕.๒๒.๐๕ ) จํานวน ๔๖,๔๓๑ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อีสานใตแดรี่

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๐๕,๕๑๕.๙๘ บาท (สามแสนหาพันหารอยสิบ

หาบาทเกาสิบแปดสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64127492872

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 46,431 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

305,515.98 บาท

305,515.98 บาท

0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 305,515.98ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 641201009498 4/2565 31/12/2564 305,515.98 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


