








ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64017453286

จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

258,014.00 บาท

258,014.00 บาท

3160200408473 บัญชาเพิ่มทรัพย์ 258,000.00
จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักหนอก ตามแบบโครงการเลขที่ ศพด

/7/1/63
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3160200408473 บัญชาเพิ่มทรัพย์ 640322001879 1/2564 03/03/2564 258,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64027110470

จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

497,300.00 บาท

497,300.00 บาท

0193562000561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นเริงการโยธา 466,900.00ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตามแบบโครงการเลขที่ อ/4/25621

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0193562000561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นเริงการโยธา 640322012166 2/2564 15/03/2564 466,900.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037163487

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ  สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,390.00 บาท

9,390.00 บาท

3301401335189 ราชสีมาก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 9,390.00วัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4  รายการ  (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301401335189 ราชสีมาก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 640314138006 28/2564 09/03/2564 9,390.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037199507

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บกุญแจ)  สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3199800028688 นฤมลเฟอร์นิเจอร์ 5,200.00ตู้เก็บกุญแจ  ขนาด  530x110x550  มม.  สามารถเก็บลูกกุญแจได้ 100  ดอก1

3199800044446 ร้านน่ำฮั้วเฟอร์นิเจอร์ 5,000.00

3600300295765 บ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ 5,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199800044446 ร้านน่ำฮั้วเฟอร์นิเจอร์ 640314191476 29/2564 10/03/2564 5,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037268247

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,230.00 บาท

5,230.00 บาท

5120600042057 ประภัสสร เทรดดิ้ง 5,230.00
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  (รายละเอียด

ตามใบเสนอราคา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5120600042057 ประภัสสร เทรดดิ้ง 640314259313 30/2564 11/03/2564 5,230.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037306575

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมเข็ม  ไซริ้ง  เหรียญห้อยคอ  และบัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

178,147.00 บาท

178,147.00 บาท

5120600042057 ประภัสสร เทรดดิ้ง 178,147.00
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พร้อมเข็ม  ไซริ้ง  เหรียญห้อยคอ  และบัตร  จำนวน

6,143  โดส
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5120600042057 ประภัสสร เทรดดิ้ง 640314259569 31/2564 11/03/2564 178,147.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037348522

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  (เก้าอี้สำนักงาน)  สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3199800044446 ร้านน่ำฮั้วเฟอร์นิเจอร์ 15,000.00เก้าอี้สำนักงาน  ขนาด ๖๔(W)๖๗(D)๑๐๐(H)CM1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199800044446 ร้านน่ำฮั้วเฟอร์นิเจอร์ 640314303290 32/2564 17/03/2564 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037359110

ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย  และน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86,800.00 บาท

86,800.00 บาท

3610600085316 พวงทอง พาณิชย์ 86,800.00
ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย  บรรจุซอง ๕๐ กรัม ๕๐๐ซอง/ถัง  จำนวน ๒๐ ถัง  และ

น้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง  บรรจุ ๑ ลิตร/ขวด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3610600085316 พวงทอง พาณิชย์ 640314303562 33/2564 19/03/2564 86,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037399727

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๙ รายการ  สำหรับกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,170.00 บาท

29,170.00 บาท

3301401335189 ราชสีมาก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 29,170.00วัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๙ รายการ  (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301401335189 ราชสีมาก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 640314336372 34/2564 22/03/2564 29,170.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037472960

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,743.70 บาท

12,743.70 บาท

0215559001544 บริษัท  ระยองเซฟตี้เทรนนิ่ง  จำกัด 12,743.70วัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0215559001544 บริษัท  ระยองเซฟตี้เทรนนิ่ง  จำกัด 640314398881 35/2564 23/03/2564 12,743.70 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037293563

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบียน  กพ ๗๓๐๗  สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,308.38 บาท

10,308.38 บาท

0195541000016 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด 10,308.38
บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์  ทะเบียน  กพ ๗๓๐๗  สระบุรี  (รายละเอียดตามใบ

ประเมินราคา  GSE๒๑-๐๐๐๙๖)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0195541000016 บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด 640314259458 36/2564 11/03/2564 10,308.38 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037475667

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ ๑  บ้านคลองไทร  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

3191100140259 นางดวงจันทร์  ชาวพรทม์ 11,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ ๑ บ้านคลองไทร  ระหว่าง

วันที่ ๑-๕ เมษายน ๒๕๖๔  จำนวน ๕ วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100140259 นางดวงจันทร์  ชาวพรทม์ 640314494924 39/2564 30/03/2564 11,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037480634

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองมะกรูด  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

3191100019018 นายเฉลียว  ลีธีมา 11,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ ๑๒  บ้านหนองมะกรูด

ระหว่างวันที่ ๗-๑๑  เมษายน ๒๕๖๔  จำนวน ๕ วัน  ตามโครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100019018 นายเฉลียว  ลีธีมา 640314495751 40/2564 30/03/2564 11,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037493128

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 3  บ้านหนองกระชาย  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

3191100136073 นางพรรณี  หนีทุกข์ 6,600.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 3  บ้านหนองกระชาย

ระหว่างวันที่  19-21 เมษายน 2564   จำนวน 3 วัน  ตามโครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100136073 นางพรรณี  หนีทุกข์ 640314497030 41/2564 30/03/2564 6,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037494492

เหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 4 บ้านซับกระทิงใต้  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

3440900933641 นางนิยม  การรุ่งเรือง 6,600.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 4  บ้านซับกระทิงใต้

ระหว่างวันที่  22-24  เมษายน 2564  จำนวน  จำนวน 3 วัน  ตามโครงการควบคุม

และป้องกันโรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440900933641 นางนิยม  การรุ่งเรือง 640314497358 42/2564 30/03/2564 6,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037500216

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,800.00 บาท

8,800.00 บาท

3321000807381 นายสมจิตร  ทวีโภค 8,800.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 5  บ้านหนองสองห้อง

ระหว่างวันที่ 25-28  เมษายน 2564  จำนวน 4 วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3321000807381 นายสมจิตร  ทวีโภค 640314497680 43/2564 30/03/2564 8,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037503999

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 6  บ้านเขาสวอง  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1160200060284 นายวิชัย  สิบปา 6,600.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 6  บ้านเขาสวอง  ระหว่าง

วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564  จำนวน 3 วัน  ตามโครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1160200060284 นายวิชัย  สิบปา 640314498003 44/2564 30/03/2564 6,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037508012

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 6  บ้านหนองผักหนอก  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,200.00 บาท

13,200.00 บาท

3191100383500 นายสายทอง  พุแค 13,200.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 7  บ้านหนองผักหนอก

ระหว่างวันที่  3-8  พฤษภาคม 2564  จำนวน 6 วัน  ตามโครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100383500 นายสายทอง  พุแค 640314499494 45/2564 30/03/2564 13,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037513841

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่  8 บ้านหนองจอก  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,800.00 บาท

8,800.00 บาท

1191100080691 นางสาวกิลิตา  แป้นทะเล 8,800.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 8 บ้านหนองจอก  ระหว่าง

วันที่ 10-13  พฤษภาคม 2564  จำนวน 4 วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1191100080691 นางสาวกิลิตา  แป้นทะเล 640314499902 46/2564 30/03/2564 8,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037565927

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 9  บ้านกลุ่มพระบาท  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

3191100301643 นายจิรพนธ์  เพ็งเลื่อน 6,600.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 9  บ้านกลุ่มพระบาท

ระหว่างวันที่ 14-16  พฤษภาคม 2564  จำนวน 3 วัน  ตามโครงการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100301643 นายจิรพนธ์  เพ็งเลื่อน 640314500444 47/2564 30/03/2564 6,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037573376

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 10  บ้านหนองมะค่า  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,200.00 บาท

13,200.00 บาท

1200900077740 นางสาวอาภาพร  ไพบูลย์ 13,200.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า

ระหว่างวันที่ 10  บ้านหนองมะค่า  ระหว่างวันที่  17-22  พฤษภาคม 2564  จำนวน

6 วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1200900077740 นางสาวอาภาพร  ไพบูลย์ 640314500748 48/2564 30/03/2564 13,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037577556

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 11  บ้านซับลำใย  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

3530100106480 นายอุดม  แก้วนาคแนว 6,600.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 11  บ้านซับลำใย  ระหว่าง

วันที่ 24-26  พฤษภาคม 2564  จำนวน 3 วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3530100106480 นายอุดม  แก้วนาคแนว 640314500879 49/2564 30/03/2564 6,600.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037585864

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 2 บ้านซับขอน  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,200.00 บาท

13,200.00 บาท

1309900307882 นางสาวสายวิรุฬห์  สูบกำปัง 13,200.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 2 บ้านซับขอน  ระหว่างวันที่

27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน  2564  จำนวน 6 วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900307882 นางสาวสายวิรุฬห์  สูบกำปัง 640314501102 50/2564 30/03/2564 13,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037594895

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 13  บ้านหนองมะค่าใน  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,800.00 บาท

8,800.00 บาท

3160200353610 นายคำพอง  โพธิ์ทองดี 8,800.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 13  บ้านหนองมะค่าใน

ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2564  จำนวน 4 วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3160200353610 นายคำพอง  โพธิ์ทองดี 640414002183 51/2564 30/03/2564 8,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ

64037595948

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควัน  พร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 14  บ้านปางหัวช้าง  ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,800.00 บาท

8,800.00 บาท

3190200293862 นางสาวสุมาลี  สุขสวัสดิ์ 8,800.00

จ้างเหมาบริการบุคคลพ่นหมอกควันพร้อมรถยนต์  หมู่ที่ 14  บ้านปางหัวช้าง

ระหว่างวันที่ 8-11  มิถุนายน  2564  จำนวน 4 วัน  ตามโครงการควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3190200293862 นางสาวสุมาลี  สุขสวัสดิ์ 640414002836 52/2564 30/03/2564 8,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


