
สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เคร่ืองอุปโภค - บริโภค ท่ีใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๓๖ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมย (เลามงเส็ง) จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๒,๒๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสองรอยสี่สิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037082277

ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 36 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,240.00 บาท

12,240.00 บาท

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 12,240.00
เครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (24.10.21.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 650314069330 24/2565 04/03/2565 12,240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือขาวสาร สําหรับการบริโภค ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรค

ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๓๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อขาวสาร สําหรับการบริโภค ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๓๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ขาสาร (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๓๖ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัดสุรินทร

รุงโรจน (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเการอยหกสิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037072769

ซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภค ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 36 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,960.00 บาท

12,960.00 บาท

0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 12,960.00ข้าสาร (24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323548000123 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์รุ่งโรจน์ 650314061325 34/2565 04/03/2565 12,960.00 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 มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือเวชภัณฑที่จําเปนตองใชเพื่อระงับยับยั้ง และเฝาระวังและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเวชภัณฑท่ีจําเปนตองใชเพื่อระงับยับยั้ง และ

เฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๖ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  น้ัน

               เวชภัณฑท่ีจําเปนตองใชเพ่ือระงับยับยั้ง และเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๖ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ราน

สหรวมยา (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๙,๔๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันสี่รอยหา

สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037115792

ซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง   และเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,450.00 บาท

39,450.00 บาท

1329900004278 ร้านสหรวมยา 39,450.00
เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อระงับยับยั้ง   และเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) จำนวน 6 รายการ (24.10.21.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900004278 ร้านสหรวมยา 650314097080 36/2565 07/03/2565 39,450.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

ประกาศิต จันทนหอม

(นายประกาศิต จันทนหอม)

 นักบริหารงานทองถ่ิน

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค - บริโภค ที่ใชในการชวยเหลือ

ประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จํานวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ขาวสาร จํานวน ๑๘ ถุงไขไก จํานวน ๑๘ แผงปลากระปอง จํานวน ๑๘๐ กระปอง(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )

จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เมย (เลามงเส็ง) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๖,๑๒๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคา

ใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037124263

ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค ที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,120.00 บาท

6,120.00 บาท

0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 6,120.00
ข้าวสาร จำนวน 18 ถุงไข่ไก่  จำนวน 18 แผงปลากระป๋อง จำนวน 180 กระป๋อง

(24.10.21.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325552000029 บริษัท เมย์ (เล้าม่งเส็ง) จำกัด 650314103154 37/2565 08/03/2565 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 ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นายประกาศิต จันทนหอม นักบริหารงานทองถิ่น

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในราชการของสํานักงานปลัดและงานกิจการส

ภาฯ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในราชการของ

สํานักงานปลัดและงานกิจการสภาฯ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จํานวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุคอมพิวเตอร เพ่ือใชในราชการของสํานักงานปลัดและงานกิจการสภาฯ องคการบริหารสวนตําบลแก

ใหญ จํานวน ๑๓ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด แอลฟา

เอ็กซเพิรท (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๓๙,๖๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเกาพันหกรอยหา

สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037151148

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานปลัดและงานกิจการสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่  จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,650.00 บาท

39,650.00 บาท

0323562000054 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท 39,650.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานปลัดและงานกิจการสภาฯ องค์การ

บริหารส่วนตำบลแกใหญ่  จำนวน 13 รายการ (24.10.21.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323562000054
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า

เอ็กซ์เพิร์ท
650314125277 38/2565 09/03/2565 39,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

อรุณี วิโรจน

(นางอรุณี วิโรจน)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นางอรุณี วิโรจน ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมเคร่ืองพิมพเช็ค รหัสครุภัณฑ ๔๘๓ ๖๒ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางซอมแซมเคร่ืองพิมพเช็ค รหัสครุภัณฑ ๔๘๓

๖๒ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               ซอมแซมเคร่ืองพิมพเช็ค รหัสครุภัณฑ ๔๘๓ ๖๒ ๐๐๐๑ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด แอลฟา เอ็กซเพิรท (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๗,๘๒๒.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดรอยยี่สิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037186856

จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เช็ค รหัสครุภัณฑ์ 483 62 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,822.00 บาท

7,822.00 บาท

0323562000054 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท 7,822.00ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เช็ค รหัสครุภัณฑ์ 483 62 0001 (72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323562000054
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า

เอ็กซ์เพิร์ท
650314155439 11/2565 10/03/2565 7,822.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

อรุณี วิโรจน

(นางอรุณี วิโรจน)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นางอรุณี วิโรจน ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค-บริโภคเพื่อดําเนินการตามกิจกรรมเพื่อชวยเหลือประชาชน

กรณีเมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หรือโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค-บริโภคเพื่อดําเนินการตาม

กิจกรรมเพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีเมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง โรคระบาด โรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อถุงยังชีพ(รายละเอียดแนบทาย ) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานประมวลกิจ มิ

นิมารท โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศพิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037204677

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 หรือโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,800.00 บาท

13,800.00 บาท

3204663000005 ร้านประมวลกิจ มินิมาร์ท 13,800.00จัดซื้อถุงยังชีพ(รายละเอียดแนบท้าย )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3204663000005 ร้านประมวลกิจ มินิมาร์ท 650314176762 39 11/03/2565 13,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

อรุณี วิโรจน

(นางอรุณี วิโรจน)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นางอรุณี วิโรจน ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันควบคุม ระงับ

ยับย้ัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในเขตพ้ืนที่ตําบลแกใหญ ณ ศูนยพักคอยตําบลแกใหญ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อ

ปองกันควบคุม ระงับ ยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในเขตพ้ืนที่ตําบลแกใหญ ณ ศูนยพักคอยตําบลแก

ใหญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันควบคุม ระงับ ยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๒๐๑๙ ภายในเขตพ้ืนที่ตําบลแกใหญ ณ ศูนยพักคอยตําบลแกใหญ จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก รานรวมวิทยา (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๘๔๘.๐๐ บาท (หกพันแปดรอยสี่

สิบแปดบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037280905

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันควบคุม ระงับ ยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ ณ ศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,848.00 บาท

6,848.00 บาท

3459900266901 ร้านรวมวิทยา 6,848.00
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันควบคุม ระงับ ยับยั้ง โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในเขตพื้นที่ตำบลแกใหญ่ ณ ศูนย์พักคอยตำบลแกใหญ่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3459900266901 ร้านรวมวิทยา 650314232012 41/2565 15/03/2565 6,848.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

อรุณี วิโรจน

(นางอรุณี วิโรจน)

 ผูอํานวยการกองคลัง

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นางอรุณี วิโรจน ผูอํานวยการกองคลัง

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเคร่ืองอุปโภค-บริโภคเพื่อดําเนินการตามกิจกรรมเพื่อชวยเหลือประชาชน

กรณีเมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

หรือโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อเคร่ืองอุปโภค-บริโภคเพื่อดําเนินการตาม

กิจกรรมเพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีเมื่อเกิดโรคติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง โรคระบาด โรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เคร่ืองอุปโภค-บริโภคเพ่ือดําเนินการตามกิจกรรมเพื่อชวยเหลือประชาชนฯ (รายละเอียดตามเอกสาร

แนบทาย) จํานวน ๑ โครงการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานประมวลกิจ มินิมารท โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช

จายอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

พิสูตร ดีเลิศ 

(นายพิสูตร ดีเลิศ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

65037262851

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 หรือโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3320101154781 ร้านประมวลกิจ มินิมาร์ท 25,000.00
เครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ (ราย

ละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3320101154781 ร้านประมวลกิจ มินิมาร์ท 650314216924 40/2565 15/03/2565 25,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


