
สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ? ๓๐ กันยายน

๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น ประจําเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ ? ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (๑๒.๑๘.๑๖.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สุรินทร

พาวเวอรพอยท จํากัด โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107050265

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 ? 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

0325553000022 บริษัท สุรินทร์พาวเวอร์พอยท์ จำกัด 200,000.00น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (12.18.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325553000022 บริษัท สุรินทร์พาวเวอร์พอยท์ จำกัด 641015001326 บันทึกข้อตกลง 30/09/2564 200,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใชในสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ จํานวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุใชในสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ จํานวน

๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุใชในสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ จํานวน ๑๖ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก คลังปญญาสุรินทร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๘,๗๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

แปดพันเจ็ดรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107092587

ซื้อวัสดุใช้ในสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,780.00 บาท

18,780.00 บาท

3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 18,780.00วัสดุใช้ในสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ จำนวน 16 รายการ (24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 641014069327 1/2565 08/10/2564 18,780.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพ PRINTRONIX จํานวน ๑ หลอด เพื่อ

สนับสนุนการจัดพิมพบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อหมึกพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพ PRINTRONIX

จํานวน ๑ หลอด เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               หมึกพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพ PRINTRONIX (๔๔.๑๐.๓๑.๐๓ ) จํานวน ๑ หลอด/tube ผูไดรับการคัด

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

ส้ิน ๕,๘๒๒.๐๐ บาท (หาพันแปดรอยยี่สิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107132252

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX จำนวน 1 หลอด เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,822.00 บาท

5,822.00 บาท

0323562000054 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า เอ็กซ์เพิร์ท 5,822.00หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX  (44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323562000054
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟ่า

เอ็กซ์เพิร์ท
641014099337 2/2565 12/10/2564 5,822.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุการแพทยประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทยประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน ๕

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               วัสดุการแพทยประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน ๕ รายการ(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก รานสหรวมยา โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๒๑,๓๘๕.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันสามรอยแปดสิบหา

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107144927

ซื้อวัสดุการแพทย์ประจำหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  5  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,385.00 บาท

21,385.00 บาท

1329900004278 ร้านสหรวมยา 21,385.00วัสดุการแพทย์ประจำหน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  5  รายการ(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1329900004278 ร้านสหรวมยา 641014108990 3/2565 14/10/2564 21,385.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน ๔๓ แผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธการเลือกตั้งตาม

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน ๔๓ แผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ทําปายไวนิลประชาสัมพันธการเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทอง

ถ่ิน จํานวน ๔๓ แผน (๕๕.๑๐.๑๕.๑๕ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หจก.อามสุรินทร (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107201184

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 43 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,300.00 บาท

41,300.00 บาท

0323547000651 หจก.อามสุรินทร์ 41,300.00
ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 43 แผ่น (55.10.15.15 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323547000651 หจก.อามสุรินทร์ 641014150949 2/2565 19/10/2564 41,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจัดจางซอมแซม รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

กําหนดให จํานวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางจัดจางซอมแซม รายละเอียดตามแบบที่

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญกําหนดให จํานวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจางซอมแซม รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลแกใหญกําหนดให จํานวน ๒ โครงการ

(๗๒.๑๐.๓๓.๐๑ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ประดุจทรัพยกอสราง (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดรอย

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107193825

จ้างจัดจ้างซ่อมแซม ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86,700.00 บาท

86,700.00 บาท

0323553000071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์ก่อสร้าง 86,700.00
จัดจ้างซ่อมแซม ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่กำหนดให้ จำนวน 2

โครงการ (72.10.33.01 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323553000071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์

ก่อสร้าง
641014145597 1/2565 19/10/2564 86,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง ๆ ละ ๒๐ กิโลกรัม จํานวน ๙๑๐ ถุง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง ๆ ละ ๒๐

กิโลกรัม จํานวน ๙๑๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ยางมะตอย(๓๐.๑๒.๑๖.๐๑ ) จํานวน ๙๑๐ ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ธ.ธวัช แอดวานซ

(ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๙๙,๑๙๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107231427

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุง ๆ ละ 20 กิโลกรัม จำนวน 910 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,190.00 บาท

99,190.00 บาท

1710900168511 ธ.ธวัช แอดวานซ์ 99,190.00ยางมะตอย(30.12.16.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710900168511 ธ.ธวัช แอดวานซ์ 641014173461 4/2564 21/10/2564 99,190.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ใชประจําศูนยเลือกต้ังฯ

จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อจัดซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่

ใชประจําศูนยเลือกตั้งฯ จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ใชประจําศูนยเลือกตั้งฯ จํานวน ๙ รายการ

(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สหะกล โอเอ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหกพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107255774

ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,550.00 บาท

26,550.00 บาท

0323544000536 สหะกล โอเอ 26,550.00
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 9

รายการ (24.10.21.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323544000536 สหะกล โอเอ 641014193098 6/2565 25/10/2564 26,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใชประจําศูนยเลือกตั้งฯ จํานวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุใชประจําศูนยเลือกตั้งฯ จํานวน ๑๔

รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               วัสดุใชประจําศูนยเลือกตั้งฯ จํานวน ๑๔ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก คลังปญญาสุรินทร (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๘,๓๙๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสาม

รอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107251737

ซื้อวัสดุใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,390.00 บาท

38,390.00 บาท

3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 38,390.00วัสดุใช้ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ จำนวน 14 รายการ (24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900274026 คลังปัญญาสุรินทร์ 641014192389 5/2565 25/10/2564 38,390.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุเพื่อใชประจําหนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

จํานวน ๑๓ หนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใชประจําหนวยเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน จํานวน ๑๓ หนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุเพ่ือใชประจําหนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถิ่น จํานวน ๑๓ หนวย

(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สาธินี ซัพพลาย โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107288141

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 13 หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,100.00 บาท

56,100.00 บาท

3360100140281 สาธินี ซัพพลาย 56,100.00
วัสดุเพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 13

หน่วย   (24.10.21.00 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360100140281 สาธินี ซัพพลาย 641014218507 7/2565 27/10/2564 56,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จํานวน

๑๖,๐๘๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จํานวน ๑๖,๐๘๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จํานวน ๑๖,๐๘๒

ถุง/bag ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อีสานใตแดรี่ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังส้ิน ๑๐๕,๘๑๙.๕๖ บาท (หน่ึงแสนหาพันแปดรอยสิบเกาบาทหาสิบหกสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น

คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107309636

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564 จำนวน 16,082 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105,819.56 บาท

105,819.56 บาท

0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 105,819.56อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564  (42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 641001005502 2/2565 28/10/2564 105,819.56 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จํานวน ๑๓,๙๒๗

กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนตุลาคม

๒๕๖๔ จํานวน ๑๓,๙๒๗ กลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑๓,๙๒๗ กลองเล็ก ผู

ไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อีสานใตแดรี่ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๐๘,๙๐๙.๑๔ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเการอยเกาบาทสิบส่ีสตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64107306372

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม  2564 จำนวน 13,927 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,909.14 บาท

108,909.14 บาท

0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 108,909.14อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม  2564   (24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325554000581 บริษัท อีสานใต้แดรี่ จำกัด 641001005048 1/2565 28/10/2564 108,909.14 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุจัดทําบอรดขีดคะแนนประจําหนวยเลือกต้ัง ๑๓ หนวย โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุจัดทําบอรดขีดคะแนนประจําหนวยเลือก

ตั้ง ๑๓ หนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               วัสดุจัดทําบอรดขีดคะแนนประจําหนวยเลือกตั้ง ๑๓ หนวย(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ตรงศิริ วัสดุ (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 


