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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64017220325

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลความลึก 200 เมตรพร้อมก่อสร้างหอถังนำ้บาดาล ขนาด 45 ลบ.ม.บริเวณหมู่ที่ 3 เทศบาลซอย 2 พร้อมวางท่อ PE 80 PN6 ขนาด

ศก.90 ยาว 1,420 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,579,000.00 บาท

2,581,604.24 บาท

0703539000732 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 2,170,048.79
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ความลึก ๒๐๐ เมตร พร้อมก่อสสร้างหอถังน้ำบาดาล

ขนาด 45ลบ.ม.
1

0733540000643 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนาคะวโร 1,998,000.00

0733550000069 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงการช่าง 2,100,000.00

0743540000619 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธและเพื่อนคอนสตรัคชั่น 1,888,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743540000619
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยุทธและเพื่อน

คอนสตรัคชั่น
640322029635 8/2564 02/04/2564 1,888,000.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64037397434

ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล เกษตรพัฒนา  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

306.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 306.00
ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล

เกษตรพัฒนา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
640315009055 สค52401/90 24/02/2564 306.00 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

64027183390

จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๙ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

2,525.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 2,525.00จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๙ จำนวน ๑ ครั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640214239621 23/2564 10/02/2564 2,525.00 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

64027335765

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

14,100.00 บาท

1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 14,100.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้

บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบล

เกษตรพัฒนา)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 640214293111 24/2564 19/02/2564 14,100.00 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

64027362370

ซื้อกระดาษแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,000.00 บาท

4,582.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 4,582.00

ซื้อกระดาษแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ตำบลเกษตรพัฒนา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
640215009420 สค52401/81 18/02/2564 4,582.00 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

64027185174

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

13,290.00 บาท

0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 13,290.00ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน ๓ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 640214261967 20/2564 10/02/2564 13,290.00 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

64027150718

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,500.00 บาท

3,032.00 บาท

0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 3,032.00วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 640214278798 18/2564 08/02/2564 3,032.00 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

64027170272

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

15,370.00 บาท

0103552015867 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พลอริท 15,370.00วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103552015867 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พลอริท 640214279942 19/2564 08/02/2564 15,370.00 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

64027100716

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00 บาท

3,390.00 บาท

1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 3,390.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้

บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและนายกเทศมนตรีตำบล

เกษตรพัฒนา)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 640214097241 21/2564 04/02/2564 3,390.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64017539020

จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

29,000.00 บาท

3769900094202 ตุ้ม 29,000.00จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3769900094202 ตุ้ม 640214096607 22/2564 05/02/2564 29,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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