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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64097854953

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,000.00 บาท

132,000.00 บาท

3410101515601 นางสาวเกษ  สุภะดี 132,000.00
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปี

๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3410101515601 นางสาวเกษ  สุภะดี 641010000155 1/2565 01/10/2564 132,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64097858385

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จำนวน ๑ เครื่อง  (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,200.00 บาท

31,200.00 บาท

0103558014901 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ ดิจิตอล ซัพพลาย 31,200.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103558014901
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ ดิจิตอล

ซัพพลาย
641021000048 1/2565 01/10/2564 31,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64097857868

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,200.00 บาท

31,200.00 บาท

0103558014901 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ ดิจิตอล ซัพพลาย 31,200.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103558014901
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ ดิจิตอล

ซัพพลาย
641021000113 2/2565 01/10/2564 31,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64097848130

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

49,050.00 บาท

0745554000839 บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 49,050.00จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย เดือนตุลาคม ๒๕๖๔1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745554000839 บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 641014000519 1/2565 01/10/2564 49,050.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64097749744

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,000.00 บาท

90,843.00 บาท

0733557000480 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ซีซีทีวี เอ็นจิเนียริ่ง 90,843.00จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733557000480
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ซีซีทีวี เอ็นจิ

เนียริ่ง
640914622880 63/2564 23/09/2564 90,843.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64097683096

จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในเขตเทศบาล  จำนวน  ๑๐  หอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,000.00 บาท

38,950.00 บาท

3730600912335 ชาตรีการช่าง 38,950.00จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐ หอ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730600912335 ชาตรีการช่าง 640914663202 62/2564 22/09/2564 38,950.00 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

64097449728

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

11,600.00 บาท

3749800106772 ร้านบ้านเติมทรัพย์ 11,600.00ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ของสำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749800106772 ร้านบ้านเติมทรัพย์ 640914387261 68/2564 17/09/2564 11,600.00 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

64087672296

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าพลาสติก) ของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 11,100.00ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าพลาสติก) ของกองสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640914385044 69/2564 17/09/2564 11,100.00 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

64097622547

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐-๕๕-๐๐๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

7,543.00 บาท

0733557000480 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ซีซีทีวี เอ็นจิเนียริ่ง 7,543.00จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐-๕๕-๐๐๑1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733557000480
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ซีซีทีวี เอ็นจิ

เนียริ่ง
640914588473 61/2564 20/09/2564 7,543.00 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

64097738241

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

14,980.00 บาท

0103558014901 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ ดิจิตอล ซัพพลาย 14,980.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0041

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103558014901
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ ดิจิตอล

ซัพพลาย
640914609202 61/2564 20/09/2564 14,980.00 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

64097272122

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

3,000.00 บาท

1740300111721 นางสาวจิราภา  ปุจฉาการ 3,000.00จ้างเหมาซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300111721 นางสาวจิราภา  ปุจฉาการ 640914466910 59/2564 16/09/2564 3,000.00 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

64097395198

จ้างเหมาซ่อมแซมหอถัง-บ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านนายสาคร  ศิริวัลย์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

10,539.50 บาท

0745555001685 บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 10,539.50จ้างเหมาซ่อมแซมหอถัง-บ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านนายสาคร  ศิริวัลย์ หมู่ที่ 31

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745555001685
บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส

จำกัด
640914344607 58/2564 16/09/2564 10,539.50 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

64097412843

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,690.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 1,690.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640914347746 66/2564 16/09/2564 1,690.00 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

64097455897

ซื้อคลอรีน ชนิดน้ำ ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI  Community Isolation) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

11,235.00 บาท

0115545004652 บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ เนเจอร์ จำกัด 11,235.00คลอรีน ชนิดน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0115545004652
บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ เนเจอร์

จำกัด
640914482192 67/2564 16/09/2564 11,235.00 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

64097386335

จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยคนสาคร (ศูนย์ ๓) ภายใต้โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในชุมชน (CI  Community Isolation)

ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,000.00 บาท

6,885.00 บาท

3700100575747 น.ส.ขวัญชนก องอาจ 6,885.00
จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยคน

สาคร (ศูนย์ ๓) ฯลฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100575747 น.ส.ขวัญชนก องอาจ 640914442317 58/2564 13/09/2564 6,885.00 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

64097291992

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

29,194.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 29,194.00วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640914285229 62/2564 13/09/2564 29,194.00 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

64097318489

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

12,422.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 12,422.00วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640914288175 63/2564 13/09/2564 12,422.00 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

64097319868

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

6,750.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 6,750.00วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640914297312 65/2564 13/09/2564 6,750.00 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

64097319199

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

3,720.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 3,720.00วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640914296775 64/2564 13/09/2564 3,720.00 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

64097059199

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

2,900.00 บาท

3740300889583 นายอภิชัย  ก.ศรีสุวรรณ 2,900.00ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300889583 นายอภิชัย  ก.ศรีสุวรรณ 640914114460 60/2564 03/09/2564 2,900.00 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

64097090513

ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงาน , เก้าอี้สำนักงาน) ของสำนักปลัด

9,000.00 บาท

8,870.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 8,870.00ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์สำนักงาน , เก้าอี้สำนักงาน) ของสำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640914087629 59/2564 03/09/2564 8,870.00 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

64097161252

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กและตู้กระจกบานเลื่อน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

19,500.00 บาท

3749800106772 ร้านบ้านเติมทรัพย์ 19,500.00ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กและตู้กระจกบานเลื่อน) สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749800106772 ร้านบ้านเติมทรัพย์ 640914162617 61/2564 07/09/2564 19,500.00 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

64087687131

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 10,515.00วัสดุสำนักงาน(กองคลัง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733542000292 หจก.ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ. 640914058215 54/2564 02/09/2564 10,515.00 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

64087694817

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

18,760.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 18,760.00วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640914062500 56/2564 02/09/2564 18,760.00 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

64087679157

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงชุดเคลื่อนที่) ของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3749900463861 สวัสดีโอสถ 8,800.00ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงชุดเคลื่อนที่) ของกองสาธารณสุข1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3749900463861 สวัสดีโอสถ 640914068008 58/2564 02/09/2564 8,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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