
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64107318014

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,903.00 บาท

13,903.00 บาท

0333559000073 ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 13,903.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333559000073 ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 641014239562 กค.1/2565 28/10/2564 13,903.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64107218252

จ้างเหมาทำป้ายกระดานและโครงเหล็กติดรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,600.00 บาท

91,000.00 บาท

3330400838615 นายสด วิพันธ์ 91,000.00
จ้างเหมาฯทำป้ายโครงเหล็ก 3 รายการคือ 1)ป้ายกระดานติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 17

ป้าย  2)ป้ายกระดานนับคะแนน 20ป้าย  3)โครงเหล็กติดรถประชาสัมพันธ์ 2 โครง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330400838615 นายสด วิพันธ์ 641014202857 จ.สป.06/2564 07/10/2564 91,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64107217213

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุง

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21,750.00 บาท

21,750.00 บาท

3330401694366 อรอุมาพลัส 21,750.00

จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ คือ1.ป้ายจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ 2.

ป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ 3.ป้ายติดรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 4.ป้าย

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330401694366 อรอุมาพลัส 641014162383 จ.สป.5/2565 07/10/2564 21,750.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64117029219

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร งวดเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2/2564 จำนวน 19,118 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,502.76 บาท

149,502.76 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 149,502.76
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200

มิลลิลิตร งวดเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2/2564 จำนวน 22 วัน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
641101000825 กศ.1/2565 29/10/2564 149,502.76 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

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64107196897

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุง จำนวน 22 รายการ

(โครงการจัดการผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,297.00 บาท

8,297.00 บาท

0333560001886 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีจิตเซ็นเตอร์ 8,297.00

วัสดุและอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุง จำนวน 22 ราย (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้่าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333560001886 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมตรีจิตเซ็นเตอร์ 641014147947 ซ.สป.2/2565 07/10/2565 8,297.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64097448252

จ้างปรับปรุงถนนในเขตความรับผิดชอบตำบลรุง เส้นนายรักชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,680 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือปริมาตรวัสดุไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
499,000.00 บาท

499,000.00 บาท

0333532000188 ห.จ.ก.ธนาประสงค์ 498,500.00

โครงการปรับปรุงถนนในเขตความรับผิดชอบตำบลรุง     เส้นนายรักชัย ม.3 กว้าง 5

เมตร ยาว 1,680 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือปริมาตรวัสดุไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์

เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333532000188 ห.จ.ก.ธนาประสงค์ 641022005735 กช.2/2565 15/10/2564 498,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64097447972

จ้างปรับปรุงถนนในเขตความรับผิดชอบตำบลรุงเส้นภูน้อย บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือปริมาตรวัสดุไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
499,000.00 บาท

499,000.00 บาท

0333532000188 ห.จ.ก.ธนาประสงค์ 498,500.00

ปรับปรุงถนนในเขตความรับผิดชอบตำบลรุงเส้นภูน้อย  บ้านหนองอุดม ม.5 กว้าง 4

เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือปริมาตรวัสดุไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์

เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333532000188 ห.จ.ก.ธนาประสงค์ 641022005698 กช.1/2565 15/10/2564 498,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลรุง

64107315494

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,765.00 บาท

6,765.00 บาท

0333559000073 ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 6,765.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333559000073 ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 641014237906 กศ.1/2565 28/10/2564 6,765.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


