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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087691891

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  ๖  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

12,558.00 บาท

073354200029
2

หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 12,558.00ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07335420

00292
หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.
เอ.

64091406
4210

52/2564
31/08/2

564
12,558.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087676368

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๑๐  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

11,442.00 บาท

073354200029
2

หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 11,442.00ซื้อวัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07335420

00292
หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.
เอ.

64091406
2272

51/2564
31/08/2

564
11,442.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087495002

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ HONDA ทะเบียน 1 กฐ 2106 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 009-60-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,770.00 บาท

110200206434
0

ศรีรุ้งอะไหล่ 1,770.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ HONDA ทะเบียน
1 กฐ 2106 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 009-
60-009

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11020020

64340
ศรีรุ้งอะไหล่

64081449
2948

56/2564
26/08/2

564
1,770.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087402517

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กน 747  สมุทรสาคร  หมายเลขครุภัณฑ์ 009-63-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200.00 บาท

120.00 บาท

110200206434
0

นางสาวพรรณธิกา  ว่องวุฒิ 120.00
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน 1กน 747  สมุทรสาคร  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 009-63-0011

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11020020

64340
นางสาวพรรณธิกา
ว่องวุฒิ

64081433
2453

55/2564
23/08/2

564
120.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087387503

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

6,634.00 บาท

073354200029
2

หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 6,634.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07335420

00292
หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.
เอ.

64081452
3583

50/2564
24/08/2

564
6,634.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087104042

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

11,440.00 บาท

074354400038
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์
ซัพพลาย (2001)

11,440.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07435440

00389

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร
วายเดอร์ ซัพพลาย
(2001)

64081431
2076

49/2564
17/08/2

564
11,440.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087092744

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

62,316.80 บาท

074355000112
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อารีย์ ท
รานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส

62,316.80วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07435500

01120

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์อารีย์ ทราน
สปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส

64081431
1565

48/2564
17/08/2

564
62,316.80

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087270444

จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI  Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,860.00 บาท

174030001915
9

ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 1,860.00
จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามในชุมชน (CI  Community Isolation)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17403000

19159
ร้าน ที.เค. ปริ้นท์

64081426
2716

53/2564
11/08/2

564
1,860.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087365219

จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยคนสาคร (ศูนย์ ๓) ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CICommunity Isolation)
(ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11,000.00 บาท

10,125.00 บาท

370010057574
7

น.ส.ขวัญชนก องอาจ 10,125.00
จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยคนสาคร (ศูนย์ ๓)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37001005

75747
น.ส.ขวัญชนก องอาจ

64081437
5892

54/2564
11/08/2

564
10,125.00

ส่งงานตาม
กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087125812

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

700.00 บาท

174030001915
9

ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 700.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17403000

19159
ร้าน ที.เค. ปริ้นท์

64081414
9799

52/2564
06/08/2

564
700.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087514682

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

64,521.00 บาท

073555100018
8

บริษัท สมบัติ โฮมมาร์ท จำกัด 64,521.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07355510

00188
บริษัท สมบัติ โฮ
มมาร์ท จำกัด

64081442
5351

47/2564
06/08/2

564
64,521.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64087010818

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมาลเลขทะเบียน ๑ กฉ ๖๕๙๒ สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๘-๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,510.00 บาท

110200206434
0

ร้านศรีรุ้งอะไหล่ 1,510.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๖๕๙๒ สมุทรสาคร
หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๘-๐๐๘

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
11020020

64340
ร้านศรีรุ้งอะไหล่

64081408
3496

51/2564
03/08/2

564
1,510.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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