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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

64117349523

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

3,615.00 บาท

3770600633541 เจ เอฟ เซอร์วิส 3,615.00วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3770600633541 เจ เอฟ เซอร์วิส 641114354160 7/2565 25/11/2564 3,615.00 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

64117393039

จ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุกขยะพร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

98,000.00 บาท

0745554000839 บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 98,000.00จ้างเหมาบริการรถยนต์บรรทุกขยะพร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745554000839 บริษัท ฤตธนา รียูส จำกัด 641114389016 8/2565 24/11/2564 98,000.00 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

64117359682

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,800.00 บาท

1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 1,800.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1740300019159 ร้าน ที.เค. ปริ้นท์ 641114308053 7/2565 23/11/2564 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

64117375567

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๑๒๐๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

85,500.00 บาท

3700400699492 นาย จารึก คณธิคามี 85,500.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๑๒๐๔1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700400699492 นาย จารึก คณธิคามี 641114313390 6/2565 23/11/2564 85,500.00
ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
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

64117154039

จ้างเหมาซ่อมแซมหอถัง-บ่อน้ำบาดาล บริเวณโรงเรียนบ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

21,148.55 บาท

0745555001685 บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 21,148.55จ้างเหมาซ่อมแซมหอถัง-บ่อน้ำบาดาล บริเวณโรงเรียนบ้านคลองตัน หมู่ที่ 51

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745555001685
บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส

จำกัด
641114150795 5/2565 11/11/2564 21,148.55 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

64117067513

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,000.00 บาท

90,843.00 บาท

0733557000480 ส.ซีซีทีวี เอ็นจิเนียริ่ง 90,843.00จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0733557000480 ส.ซีซีทีวี เอ็นจิเนียริ่ง 641114160651 4/2565 08/11/2564 90,843.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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