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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64017556581

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,500,000.00 บาท

2,633,000.00 บาท

0105541055783 จตุรทิศ บิสซิเนส 2,048,900.00
รถบรรทุด(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
1

0105554003426 บริษัท ทริปเปิ้ล เค โปรดักส์ จำกัด 1,890,690.00

0105558103794 บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด 2,340,000.00

0125543009169 บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด 2,112,000.00

0125561006346 บริษัท สรณ์สิริ พลัส จำกัด 2,600,000.00

0455563000440 บริษัท ดับเบิลยู เอ็ม วูห์ลฮาเบนด์ จำกัด 2,255,555.00

0505560013451 บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1,968,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505560013451
บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็น

จิเนียริ่ง จำกัด
640401002254 10/2564 09/04/2564 1,968,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

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

64037503507

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

4,838.00 บาท

0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 4,838.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 640414165830 30/2564 01/04/2564 4,838.00 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

64037494291

เช่าโครงเหล็ก Cut Out  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,000.00 บาท

5,000.00 บาท

1102001575260 นายวรกฤช  เที่ยงแท้ 5,000.00
เช่าโครงสร้างเหล็ก Cut Out ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้

บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพฒนา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001575260 นายวรกฤช  เที่ยงแท้ 640315010378 สค 52401/213 25/03/2564 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64037508930

เช่าเต็นท์ พร้อมไฟแสงสว่าง  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,000.00 บาท

4,800.00 บาท

1102001575260 นายวรกฤช  เที่ยงแท้ 4,800.00

เช่าเต็นท์ พร้อมไฟแสงสว่าง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้

บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบล

เกษตรพัฒนา)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001575260 นายวรกฤช  เที่ยงแท้ 640315010393 สค52401/214 25/03/2564 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64037510217

เช่าเครื่องปั่นไฟ  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

7,000.00 บาท

1102001575260 นายวรกฤช  เที่ยงแท้ 7,000.00
เช่าเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102001575260 นายวรกฤช  เที่ยงแท้ 640315010409 สค52401/215 26/03/2564 7,000.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64037476358

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลผลคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,000.00 บาท

4,800.00 บาท

1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 4,800.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลผลคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตร

พัฒนา)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 640314411312 30/2564 24/03/2564 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64037328264

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

21,930.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 21,930.00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640314293976 28/2564 18/03/2564 21,930.00 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

64037264367

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,360.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 1,360.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640314283220 26/2564 18/03/2564 1,360.00 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

64037213326

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,000.00 บาท

75,188.90 บาท

0105531045360 บริษัท รุ่งทรัพย์ อิเล็คทริค แล็มพ์ จำกัด 75,188.90ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105531045360
บริษัท รุ่งทรัพย์ อิเล็คทริค แล็มพ์

จำกัด
640314220871 25/2564 15/03/2564 75,188.90 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

64037228957

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-63-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120.00 บาท

120.00 บาท

1102002064340 นางสาวพรรณธิกา  ว่องวุฒิ 120.00จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-63-00101

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002064340 นางสาวพรรณธิกา  ว่องวุฒิ 640314222347 29/2564 10/03/2564 120.00 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

64037116155

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ HONDA ทะเบียน ขคร 659 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 009-54-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,685.00 บาท

1102002064340 ศรีรุ้งอะไหล่ 1,685.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ HONDA ทะเบียน ขคร 659 สมุทรสาคร หมายเลข

ครุภัณฑ์ 009-54-0006
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002064340 ศรีรุ้งอะไหล่ 640314116422 28/2564 08/03/2564 1,685.00 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

64037114063

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,180.54 บาท

17,180.54 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 17,180.54อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640301004038 6/2564 09/03/2564 17,180.54 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

64037117366

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตัน เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,348.60 บาท

21,348.60 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 21,348.60อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640301004083 7/2564 09/03/2564 21,348.60 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

64037118895

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครตันติคุณ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,846.48 บาท

2,846.48 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 2,846.48อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640301004097 8/2564 09/03/2564 2,846.48 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

64037119488

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรมสาคร เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,643.16 บาท

2,643.16 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 2,643.16อาหารเสริม(นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 640301004172 9/2564 09/03/2564 2,643.16 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

64037103595

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

1,620.00 บาท

3180600071859 เอ็น เค เค กรุ๊ป 1,620.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรี

ตำบลเกษตรพัฒนา)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180600071859 เอ็น เค เค กรุ๊ป 640314112677 25/2564 05/03/2564 1,620.00 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

64037087124

จ้างเหมารถขุดดินเพื่อซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1740300111721 นางสาวจิราภา  ปุจฉาการ 9,000.00
จ้างเหมารถแม็คโครพร้อมคนขับเพื่อขุดดินซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

ตำบลเกษตรพัฒนา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300111721 นางสาวจิราภา  ปุจฉาการ 640314114939 27/2564 08/03/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64037079209

ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

86,000.00 บาท

84,499.00 บาท

3180600071859 เอ็น เค เค กรุ๊ป 84,499.00
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิก

สภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180600071859 เอ็น เค เค กรุ๊ป 640314112153 23/2564 04/03/2564 84,499.00 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

64037092654

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงสร้างเหล็กป้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,000.00 บาท

20,700.00 บาท

3740300246755 นางสาววนาลี  สุขสาคร 20,700.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงสร้างเหล็กป้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300246755 นางสาววนาลี  สุขสาคร 640314113190 26/2564 05/03/2564 20,700.00 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

64037095595

ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

330.00 บาท

3749900428046 ร้านมายเปเปอร์ 330.00
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิก

สภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900428046 ร้านมายเปเปอร์ 640314113526 24/2564 05/03/2564 330.00 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

64037401305

ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล เกษตรพัฒนา  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14,000.00 บาท

12,320.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 12,320.00
ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล

เกษตรพัฒนา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
640315008228 ลต0014/2481 03/03/2564 12,320.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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