
สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมเครื่องถายเอกสาร รหัส ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๔ ของกองคลัง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางซอมแซมเคร่ืองถายเอกสาร รหัส ๔๑๗ ๖๐

๐๐๐๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               งาซอมแซมเคร่ืองถายเอกสาร รหัส ๔๑๗ ๖๐ ๐๐๐๔ ของกองคลัง โดยการเปลี่ยนชุดลูกกลิ้ง จํานวน ๑

ชุด ตามกําหนดท่ีจํานวน ๒๕๑,๓๗๓ แผน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จํานวน ๑ ครั้ง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก สหะกล โอเอ

(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๘๙๐.๐๐ บาท (เกาพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64117154569

จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417  60 0004 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,890.00 บาท

9,890.00 บาท

0323544000536 สหะกล โอเอ 9,890.00
งาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417  60 0004 ของกองคลัง   โดยการเปลี่ยนชุด

ลูกกลิ้ง จำนวน 1 ชุด ตามกำหนดที่จำนวน 251,373 แผ่น  (72.10.15.01 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323544000536 สหะกล โอเอ 641114121906 4/2565 10/11/2564 9,890.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุไฟฟาเพื่อใชงานที่สํานักงานปลัด จํานวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชงานที่สํานักงานปลัด จํานวน

๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุไฟฟาเพ่ือใชงานท่ีสํานักงานปลัด จํานวน ๑๔ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการ

คัดเลือก ไดแก เสียงไพศาล (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

หน่ึงพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64117250989

ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,600.00 บาท

11,600.00 บาท

3329900339802 เสียงไพศาล 11,600.00วัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานที่สำนักงานปลัด จำนวน 14 รายการ   (24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900339802 เสียงไพศาล 641114200155 11/2565 16/11/2564 11,600.00 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจัดจางทําปายโครงเหล็กและปายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขนาดความสูง ๓.๔ เมตร แผนปายกวาง ๒.๔ เมตร ยาว ๖ เมตร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางจัดจางทําปายโครงเหล็กและปายไวนิล

ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขนาดความสูง ๓.๔ เมตร แผนปายกวาง ๒.๔

เมตร ยาว ๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดจางทําปายโครงเหล็กและปายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน ขนาดความสูง ๓.๔ เมตร แผนปายกวาง ๒.๔ เมตร ยาว ๖ เมตร (๘๐.๑๔.๑๖.๐๒ ) จํานวน ๑ แผน ผูไดรับ

การคัดเลือก ไดแก หจก.อามสุรินทร (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจา

ยอื่นๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64117318084

จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงเหล็กและป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขนาดความสูง 3.4 เมตร แผ่นป้ายกว้าง  2.4 เมตร  ยาว 6 เมตร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0323547000651 หจก.อามสุรินทร์ 20,000.00

จัดจ้างทำป้ายโครงเหล็กและป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขนาดความสูง 3.4 เมตร แผ่นป้ายกว้าง  2.4 เมตร  ยาว

6 เมตร (80.14.16.02 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323547000651 หจก.อามสุรินทร์ 641114250918 5/2565 19/11/2564 20,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุไฟฟางานกองชาง จํานวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟางานกองชาง จํานวน ๑๕ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               วัสดุไฟฟางานกองชาง จํานวน ๑๕ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก เสียงไพศาล (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔๙,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น

เกาพันสามรอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64117418832

ซื้อวัสดุไฟฟ้างานกองช่าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,350.00 บาท

149,350.00 บาท

3329900339802 เสียงไพศาล 149,350.00วัสดุไฟฟ้างานกองช่าง จำนวน 15 รายการ (24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3329900339802 เสียงไพศาล 641114332370 12/2565 24/11/2564 149,350.00 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุประจําหนวยเลือกตั้งและบอรดขีดคะแนน จํานวน ๑๔ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุประจําหนวยเลือกตั้งและบอรดขีดคะแนน

จํานวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุประจําหนวยเลือกตั้งและบอรดขีดคะแนน จํานวน ๑๔ รายการ (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑ ครั้ง ผู

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

ส้ิน ๘,๔๗๕.๐๐ บาท (แปดพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64117442516

ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งและบอร์ดขีดคะแนน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,475.00 บาท

8,475.00 บาท

0323562001794 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงศิริ วัสดุ 8,475.00วัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งและบอร์ดขีดคะแนน จำนวน 14 รายการ (24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323562001794 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรงศิริ วัสดุ 641114350923
ใบสั่งซื้อ

13/2565
25/11/2564 8,475.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางซอมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ ๓ บานจักจรูก จํานวน ๒

สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางซอมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่

๓ บานจักจรูก จํานวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ซอมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ ๓ บานจักจรูก จํานวน ๒ สาย (๗๒.๑๐.๓๓.๐๑ ) จํานวน

๑ คร้ัง ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ประดุจทรัพยกอสราง (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผู

ผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64117451083

จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

202,500.00 บาท

202,500.00 บาท

0323553000071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์ก่อสร้าง 202,500.00
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก จำนวน 2 สาย

(72.10.33.01 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0323553000071
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดุจทรัพย์

ก่อสร้าง
641122015702 1/2565 26/11/2564 202,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



สําเนาถูกตอง
 

นนทวรรณ สามารถ

(นางนนทวรรณ สามารถ)

 หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ประกาศข้ึนเว็บวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางนนทวรรณ สามารถ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

( สําเนา )
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางจัดทําตวงหรือตุง พรอมไมไผและสมอบก ในการจัดงานประจําปของ

จังหวัดสุรินทร ?มหัศจรรยงานชางสุรินทรประจําป พ.ศ.๒๕๖๔? ตามแบบที่จังหวัดกําหนดให โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

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

               ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดมีโครงการ จางจัดทําตวงหรือตุง พรอมไมไผและสมอบก ใน

การจัดงานประจําปของจังหวัดสุรินทร ?มหัศจรรยงานชางสุรินทรประจําป พ.ศ.๒๕๖๔? ตามแบบที่จังหวัดกําหนดให

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  น้ัน

               จัดทําตวงหรือตุง พรอมไมไผและสมอบก ในการจัดงานประจําปของจังหวัดสุรินทร ?มหัศจรรยงานชาง

สุรินทรประจําป พ.ศ.๒๕๖๔? ตามแบบที่จังหวัดกําหนดให (๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จํานวน ๑๓ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก นายประโยค อดทน โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

   

   

 

ประกาศิต จันทนหอม 

(นายประกาศิต จันทนหอม)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

64117483139

จ้างจัดทำตวงหรือตุง พร้อมไม้ไผ่และสมอบก  ในการจัดงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ ?มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2564? ตามแบบที่จังหวัดกำหนดให้

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,500.00 บาท

19,500.00 บาท

3320101565161 นายประโยค  อดทน 19,500.00

จัดทำตวงหรือตุง พร้อมไม้ไผ่และสมอบก  ในการจัดงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์

มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี พ.ศ.2564 ตามแบบที่จังหวัดกำหนดให้

(24.10.21.00 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3320101565161 นายประโยค  อดทน 641114384925 6/2565 29/11/2564 19,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


