
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017401329

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน - หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,337,000.00 บาท

2,336,837.28 บาท

0513550001091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนุช คอนสตรัคชั่น 2,336,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน - หมู่ที่ 7 บ้าน

แม่โพ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1

0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 2,299,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 640222018442 13/2564 18/02/2564 2,299,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027258532

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม ณ หมู่ที่ 8 บ้านแกละบื่อโจะ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

224,000.00 บาท

224,000.00 บาท

3630500030391 นาย คำ เงินงามมีสุข 224,000.00

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 ม. ยาว 77 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231

ตร.ม.พร้อมหูช้าง 4 ตร.ม.และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.50x1.50 ม. ยาว 5 ม.

(ชนิดช่องเดียว) ณ หมู่ที่ 8 บ้านแกละบือโจะ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3630500030391 นาย คำ เงินงามมีสุข 640222015577 11/2564 15/02/2564 224,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017376099

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไถฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

103,000.00 บาท

103,000.00 บาท

3100601007569 ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร  ก่อสันติรักษ์ 102,690.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะรถไถฟาร์ม ทะเบียน ตค 1069 ตาก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100601007569
ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร

ก่อสันติรักษ์
640114306396 021/2564 20/01/2564 102,690.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027262370

จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์รักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

0633561001178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวอ ทรัพย์เจริญ 600.00
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 100x200 cm. เสวียน รักษ์โลก งดเผา เอาใบไม้ ไป

ทำปุ๋ย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633561001178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวอ ทรัพย์เจริญ 640214256268 024/2564 15/02/2564 600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027104972

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,450.00 บาท

2,450.00 บาท

3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 2,450.00งานบริการซ่อมแซมเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษถาดที่ 11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 640214091038 023/2564 04/02/2564 2,450.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027215822

จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านใหม่่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

478,000.00 บาท

478,000.00 บาท

0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 478,000.00

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมหูช้าง 4.50 ตารางเมตร ณ

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ตำบลแม่ต้าน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 640222013095 10/2564 11/02/2564 478,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027215478

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

357,000.00 บาท

357,000.00 บาท

0633544000509 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติพัฒนรุ่ง 357,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60

เมตร จำนวน 7 ท่อน ณ หมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ตำบลแม่ต้าน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633544000509 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกียรติพัฒนรุ่ง 640222013111 9/2564 11/02/2564 357,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017068497

ซื้อท่อถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,600.00 บาท

5,600.00 บาท

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 1,400.00ท่อถนน 40 ซม.1

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 4,200.00ท่อถนน 60 ซม.2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633560001425
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสอง

ยาง
640114053297 0018/2564 06/01/2564 5,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017019688

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,160.00 บาท

37,160.00 บาท

3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 9,900.00
สายส่งน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบสีแดง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร พร้อมข้อต่อ

ทองเหลือง
1

3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 22,000.00หัวฉีดด้ามปืนแบบปรับม่านน้ำได้ ขนาด 3 นิ้ว2

3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 5,260.00ชุดหัวกะโหลกสำหรับดูดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 640114024893 0017/2564 05/01/2564 37,160.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017121919

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

485.00 บาท

485.00 บาท

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 25.00เทปพันสายไฟ1

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 10.00ตะปูตีกิ๊บ2

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 25.00แผงไฟ 4x63

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 65.00ปลั๊กกราวด์คู่4

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 345.00สายไฟ 2x2.55

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 15.00ฝา 3 ช่อง6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633560001425
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสอง

ยาง
640114096480 0019/2564 08/01/2564 485.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017418467

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,673.00 บาท

4,673.00 บาท

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 455.00แผงรองมิเตอร์1

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 18.00สกรูปลายสว่านเมทัลชีท2

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 4,200.00สปอตไลท์ LED3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633560001425
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสอง

ยาง
640114337970 0022/2564 21/01/2564 4,673.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017254271

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,860.00 บาท

2,860.00 บาท

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 2,860.00จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633560001425
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสอง

ยาง
640114203562 0021/2564 14/01/2564 2,860.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017187801

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,800.00 บาท

4,800.00 บาท

1529900441862 สุริยะยาดี 2,280.00เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มล.1

1529900441862 สุริยะยาดี 2,160.00แอลกอฮอล์ชนิดเติม ขนาด 1000 มล.2

1529900441862 สุริยะยาดี 360.00กระบอกฉีดน้ำสำหรับใส่แอลกอฮอล์3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900441862 สุริยะยาดี 640114149557 0020/2564 12/01/2564 4,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017569901

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-7708 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,740.00 บาท

10,740.00 บาท

3100601007569 ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร  ก่อสันติรักษ์ 10,740.00ยางรถยนต์รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-7708 ตาก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100601007569
ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร

ก่อสันติรักษ์
640214022083 0023/2564 29/01/2564 10,740.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017187221

จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตรวจคัดกรองและติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและในพื้นที่ (COVID-19ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

0633561001178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวอ ทรัพย์เจริญ 2,000.00
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 100x130 ซม. จุดตรวจ คัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก

เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633561001178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวอ ทรัพย์เจริญ 640114149426 019/2564 12/01/2564 2,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017209049

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยปางยาง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

367,000.00 บาท

367,000.00 บาท

0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 367,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร และถมดินไหล่ทาง 0.00-0.50 เมตร ณ

หมู่ที่ 2 บ้านห้วยปางยาง ตำบลแม่ต้าน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 640122011834 7/2564 13/01/2564 367,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017564017

จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 7 บ้านแม่โพ ไป หมู่ที่ 4 บ้านป้อหย่าลู่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

489,000.00 บาท

489,000.00 บาท

3630500030391 นาย คำ เงินงามมีสุข 489,000.00

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.และถมดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่กว้าง 0.00-0.50 ม. ณ

สายทางหมู่ที่ 7 แม่โพ ไป หมู่ที่ 4 ป้อหย่าลู่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3630500030391 นาย คำ เงินงามมีสุข 640122034814 8/2564 29/01/2564 489,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

63127060590

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยปางยาง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,810,000.00 บาท

1,810,000.00 บาท

0513550001091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนุช คอนสตรัคชั่น 1,800,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมถมดินไหล่ทางกว้าง 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร

ณ สายทางหมู่ที่ 2 บ้านห้วยปางยาง ตำบลแม่ต้าน

1

0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 1,695,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633545000731 หจก.สุวรรณวัสดุการโยธา 640122006808 6/2564 11/01/2564 1,695,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64017349539

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,875.00 บาท

1,875.00 บาท

0633561001178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวอ ทรัพย์เจริญ 1,200.00
ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำ

ปีงบประมาณ 2564 ขนาด 2x4 เมตร
1

0633561001178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวอ ทรัพย์เจริญ 675.00
ป้ายไวนิล โครงการจัดหน่ายบริการเคลื่อนที่เพื่อสำรวจป้ายร้านค้าและประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บภาษีป้าย ขนาด 1.5x3 เมตร
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633561001178 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะวอ ทรัพย์เจริญ 640114283751 020/2564 19/01/2564 1,875.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


