
童廟壷珊瑚
負う調号「町nl盲　細物前鯉能明細論調　捕1捕各

q′　　`義

つ調紬も①完

鼠的n「論醐「肌舗「由討論…一冊搭「珊品で撚蒜

胴掘∴調「醐開脚皿請品物寄附明言前脚n

摘脚競闘「肌紳輔揃購読繭「河前端棚中洞佃堕ちを

前場拙③ a萌」

細雨n「細浦踊軸轟綱①細脚伸輔朋吊1珊茄穐雨「輔

高誼朋日南「細n「諦観揃的雨期「脚弓紳輔轟締結細競闘開

脚凋碗旧制「輝子-虎(功し諒闇「輔弼㊦函「輔醐晒「師盲掴.睦め∂滝壷⑨b

踊側薩統騨繭緋「謝「血繍壷甑闘軸壷抗う○㊦。宣布納めを翻轟部。

鵬「肌髄も飢荊棚繍壷醐「脚静函南n「諭前日商都猫圃壷的朋醐発

癌「端里中品闘崩輔議脚岨両脚論難淘「轟諸姉隷蝿「萌

…諸型離諦講和　∩綱茄　胴調前脚醐前脚壷柑珊瑚画帥子

猫踊競轟繍高庇証読帥甲揃….乱も約諾「脱藩駆「潤∩締高曲…競

寄諸肌測「晶師酷「U

∴‾レ
(地雨「壷諦観「締高紀綱翻)

端野冊誼皿剛棚卸師瑠白描刑
eノ　　なさ∴∴e′

即a置物つりn「盲∩郎桐翻

貧壷「軸証明

毎轟訪印弼「)

J訪剛師「訪「咽的醐盲碗…

陳謝
(咽綱萌錘帥瀧購壷)

闘新旧「諦中電覇晒

_一〇才く幸一-一

向「脱訓嵩綱

…抑酬網棚諾「U飢∩勤圃崩岨「



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64067011207

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรมสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,742.48 บาท

24,742.48 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 24,742.48อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640601004008 14/2564 31/05/2564 24,742.48 ส่งงานตามกำหนด 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64067007440

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครตันติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,207.84 บาท

21,207.84 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 21,207.84อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640601003870 13/2564 31/05/2564 21,207.84 ส่งงานตามกำหนด 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64067003337

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

169,662.72 บาท

169,662.72 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 169,662.72อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640601003791 12/2564 31/05/2564 169,662.72 ส่งงานตามกำหนด 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64057458900

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,338.54 บาท

149,338.54 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 149,338.54อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640601003333 11/2564 31/05/2564 149,338.54 ส่งงานตามกำหนด 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64057420426

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

2,615.00 บาท

0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 2,615.00ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 640514370263 33/2564 31/05/2564 2,615.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64057422871

จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านการรักษาพ้นระยะแพร่กระจายเชื้อ ที่ต้องสังเกตอาการ

เฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการสาธารณสุข โดยกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,890.00 บาท

1,890.00 บาท

3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์ ทองสิมา 1,890.00

จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ผ่านการรักษาพ้นระยะแพร่กระจายเชื้อ ที่ต้องสังเกตอาการ เฝ้าระวังป้องกันตาม

มาตรการสาธารณสุข

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์ ทองสิมา 640614045250 34/2564 28/05/2564 1,890.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64057294732

ซื้อวัสดุสำนักงาน  (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,240.00 บาท

0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 1,240.00ซื้่อวัสดุสำนักงาน  (ตรายาง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 640514283957 32/2564 20/05/2564 1,240.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64057259192

จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายในเขตเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,063.00 บาท

3,063.00 บาท

3740300242318 นางกระแสร จริยศ 3,063.00
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ภายในเขตเทศบาลตำบล

เกษตรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300242318 นางกระแสร จริยศ 640514347907 33/2564 24/05/2564 3,063.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64057316279

จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม (Home Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,800.00 บาท

10,800.00 บาท

3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์  ทองสิมา 10,800.00
การจ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม (Home Quarantine)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์  ทองสิมา 640514312409 31/2564 20/05/2564 10,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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