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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63127505956

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,800.00 บาท

1,800.00 บาท

1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 1,800.00
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชำระภาษี และค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ ประจำปี 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 640114012027 16/2564 04/01/2564 1,800.00 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

63127316596

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,800.00 บาท

1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 1,800.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 631214267579 15/2564 21/12/2563 1,800.00 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

63127354832

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๒-๑๒๐๔ สมุทรสาคร (ระบบไฟส่องสว่าง และไฟแสดงสัญญาณการเลี้ยว) จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

6,901.50 บาท

3740300160061 ร้านหลีการยาง 6,901.50ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1204 สมุทรสาคร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300160061 ร้านหลีการยาง 631214397615 14/2564 18/12/2563 6,901.50 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

63127084074

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๘๙๑ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

2,000.00 บาท

1100800598960 ดุษฎีเซอร์วิส 2,000.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๘๙๑ สมุทรสาคร

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800598960 ดุษฎีเซอร์วิส 631214166802 12/2564 14/12/2563 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63127150841

จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง  หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๙๙ สมุทรสาคร  หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

99,510.00 บาท

0743549001758 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง 99,510.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๙๙ สมุทรสาคร หมายเลข

ครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๐-๐๐๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743549001758
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหวัฒน์ เอ็นจิ

เนียริ่ง
631214166185 13/2564 14/12/2563 99,510.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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