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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64077471524

เหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กน 746 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 009-63-0010

200.00 บาท

120.00 บาท

1102002064340 ศรีรุ้งอะไหล่ 120.00
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กน 746

สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 009-63-0010
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102002064340 ศรีรุ้งอะไหล่ 640714429539 50/2564 30/07/2564 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

64077512699

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

3,200.00 บาท

3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 3,200.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 640714441415 49/2564 30/07/2564 3,200.00 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

64077541703

ซื้อครุุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับเจ้าที่ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

42,250.00 บาท

0103552015867 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พลอริท 42,250.00ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103552015867 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์พลอริท 640814091686 46/2564 30/07/2564 42,250.00 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

64087009145

ซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ (คลอรีน ชนิดน้ำ) จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CICommunity Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

3,745.00 บาท

0115545004652 บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ เนเจอร์ จำกัด 3,745.00คลอรีน ชนิดน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0115545004652
บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ เนเจอร์

จำกัด
640814178915 47/2564 30/07/2564 3,745.00 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

64077276339

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

74,942.00 บาท

3101800081433 นาย สมศักดิ์ วรนิสรากุล 74,942.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101800081433 นาย สมศักดิ์ วรนิสรากุล 640714427616 45/2564 29/07/2564 74,942.00 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

64077536849

ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ฯ (ถุงขยะติดเชื้อสีแดง) ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI  Community Isolation) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

14,177.50 บาท

3719900104909 ชัชฎา เทรดดิ้ง 14,177.50ถุงขยะติดเชื้อสีแดง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3719900104909 ชัชฎา เทรดดิ้ง 640814097307 44/2564 27/07/2564 14,177.50 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

64087081923

จ้างเหมาซักผ้าติดเชื้อ ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI  Community Isolation) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

34,668.00 บาท

0105557179185 บริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี้ จำกัด 34,668.00
จ้างเหมาซักผ้าติดเชื้อ ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI

Community Isolation) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105557179185 บริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี้ จำกัด 640814135114 49/2564 29/07/2564 34,668.00 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

64087079616

จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI  Community Isolation) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

96,300.00 บาท

0743560000631 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอส คลีน เวสต์ 96,300.00
จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ในชุมชน (CI  Community Isolation)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743560000631
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ที เอส คลีน

เวสต์
640814197945 48/2564 29/07/2564 96,300.00 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

64087129109

จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยคนสาคร (ศูนย์ ๓) ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CICommunity Isolation)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,000.00 บาท

11,520.00 บาท

3700100575747 น.ส.ขวัญชนก องอาจ 11,520.00

จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยคน

สาคร (ศูนย์ ๓) ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CICommunity

Isolation)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100575747 น.ส.ขวัญชนก องอาจ 640814175034 47/2564 27/07/2564 11,520.00 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

64077433915

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

19,425.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 19,425.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640714370550 43/2564 27/07/2564 19,425.00 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

64077407177

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,800.00 บาท

3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 1,800.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 640714362586 46/2564 22/07/2564 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

64077277849

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0133 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,226.00 บาท

11,226.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 11,226.00จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอาสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-01331

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640714297527 44/2564 20/07/2564 11,226.00 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

64077376812

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพตามกำหนด ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ของรถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กค 6323 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-

63-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0735540001528 บริษัท เช้งกลการ จำกัด 3,023.82

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพตามกำหนด ครบรอบระยะเวลา

1 ปี ของรถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กค 6323 สมุทรสาคร หมายเลข

ครุภัณฑ์ 001-63-0007

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0735540001528 บริษัท เช้งกลการ จำกัด 640714310255 45/2564 20/07/2564 3,023.82 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

64077210992

ซื้อวัสดุอื่นๆ น้ำยาดับเพลิงชนิดผง (ขนาด ๑๕ ปอนด์)  จำนวน ๗ ถัง และถังใหม่ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

7,050.00 บาท

3311101026555 ร้านอรทัยร่วมค้า 7,050.00
ซื้่อวัสดุอื่นๆ น้ำยาดับเพลิงชนิดผง (ขนาด ๑๕ ปอนด์)  จำนวน ๗ ถัง  และถังใหม่

จำนวน ๑ ถัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311101026555 ร้านอรทัยร่วมค้า 640714191115 41/2564 13/07/2564 7,050.00 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

64077110148

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,900.00 บาท

13,750.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 13,750.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640714192686 40/2564 12/07/2564 13,750.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64077102645

จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-6443 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 012-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

9,980.00 บาท

3700400699492 เปี๊ยกการช่าง 9,980.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-6443 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 012-

53-0001
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700400699492 เปี๊ยกการช่าง 640714158745 43/2564 12/07/2564 9,980.00 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

64077149719

จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม (Home Quarantine) จำนวน ๔ คน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,020.00 บาท

7,020.00 บาท

3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์  ทองสิมา 7,020.00
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา 2019

(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม (Home Quarantine)จำนวน ๔ คน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์  ทองสิมา 640714239507 42/2564 06/07/2564 7,020.00 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

64077009078

ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

22,500.00 บาท

0135550033762 บริษัท สยามโลคอล อินโนเวชั่น จำกัด 22,500.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135550033762
บริษัท สยามโลคอล อินโนเวชั่น

จำกัด
640714065284 38/2564 06/07/2564 22,500.00 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

64077042780

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

0135550033762 บริษัท สยามโลคอล อินโนเวชั่น จำกัด 45,000.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135550033762
บริษัท สยามโลคอล อินโนเวชั่น

จำกัด
640714067595 39/2564 06/07/2564 45,000.00 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

64067579600

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๓  หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๐๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

6,955.00 บาท

0743544001067 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.แอดเวนเทรด 6,955.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-

๖๑-๐๑๐๗
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544001067
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.แอดเวนเท

รด
640714079273 40/2564 01/07/2564 6,955.00 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

64077064164

จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม (Home Quarantine) จำนวน ๙ คน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,255.00 บาท

15,255.00 บาท

3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์  ทองสิมา 15,255.00
จ้างเหมาจัดหาอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ที่ถูกกักกันตัวในสถานที่ควบคุม (Home Quarantine) จำนวน ๙ คน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300783556 น.ส.ผกาภรณ์  ทองสิมา 640714097808 41/2564 01/07/2564 15,255.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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