
 

 



 

 

สรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระจับ 
เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑. โทรศัพท์                                                                                -             ราย 
๒.  โทรสาร           -              ราย 
3.  E – mail                                                                              -               ราย 
4.  เข้าดูเว็บไซต์                                                                       397             ราย  
5.  ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตนเอง                              -              ราย 
6.  อื่น ๆ                                                                                   -               ราย 
       

      รวมทั้งหมด                    397            ราย 

 
ลงชื่อ         นางสาวสุนิศา    พุทธา    ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง          นักประชาสัมพันธ์ 



 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลกระจับ

64077417029

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับกองช่าง (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

0705560000594 บริษัท วิโรจน์กลการ 2017 จำกัด 19,000.00เครื่องตัดหญ้าต่างๆ (21.10.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000594 บริษัท วิโรจน์กลการ 2017 จำกัด 640714386359 405/2564 27/07/2564 19,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077116330

จ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะ (หนองกระจ่อย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

465,000.00 บาท

465,000.00 บาท

3700500864321 นายสมชาย  สุดตา 465,000.00งานขุดลอกหรืองานขุดลอกทางน้ำ (72.14.12.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500864321 นายสมชาย  สุดตา 640724001561 10/2564 19/07/2564 465,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077045032

จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้  จำนวน  ๑๗๕  ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,125.00 บาท

25,125.00 บาท

3709700071772 นางสาวลัดดา  แซ่เตียว 25,125.00ผ้ากันเปื้อน(52.15.18.13 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709700071772 นางสาวลัดดา  แซ่เตียว 640714157224 390/2564 09/07/2564 25,125.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077174641

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับ ระลอกที่ 3

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26,295.00 บาท

26,295.00 บาท

3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 26,295.00วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี(55.10.15.15 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 640714201408 396/2564 13/07/2564 26,295.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077444023

จ้างเหมาเช่ารถแบ๊คโฮและรถไถ ในการขนย้ายเศษวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลกระจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,780.00 บาท

57,780.00 บาท

0735559001060 บริษัท แพรอัตถ์การโยธา จำกัด 57,780.00บริการขนย้ายวัสดุ(78.12.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0735559001060 บริษัท แพรอัตถ์การโยธา จำกัด 640814001094 420/2564 03/08/2564 57,780.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077135532

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  ๔๑๖ - ๖๒ - ๐๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

3700500631199 ร้าน อีซี่คอม เซอร์วิส 800.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป (72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500631199 ร้าน อีซี่คอม เซอร์วิส 640714157276 391/2564 09/07/2564 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077183129

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด และห้องประชุมชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,150.00 บาท

6,150.00 บาท

0105547056439 บริษัท พีวีเจ คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด 6,150.00งานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(72.10.15.11 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547056439 บริษัท พีวีเจ คูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด 640714201307 394/2564 13/07/2564 6,150.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077183457

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย  จำนวน  ๔  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,996.50 บาท

15,996.50 บาท

0705542000430 บริษัท ส.สิงห์อยู่ สปอร์ต จำกัด 15,996.50งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705542000430 บริษัท ส.สิงห์อยู่ สปอร์ต จำกัด 640714295952 400/2564 20/07/2564 15,996.50 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077045446

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กค - 9430  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,870.00 บาท

7,870.00 บาท

3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 7,870.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 640714201343 395/2564 13/07/2564 7,870.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077044207

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กง - ๘๙๔๐  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,120.00 บาท

2,120.00 บาท

3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 2,120.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 640714109528 386/25647 07/07/2564 2,120.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077458728

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม

๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3700500252741 นางลลดา   รักศรีสวัสดิ์ 9,000.00บริการทำความสะอาดอาคาร (76.11.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500252741 นางลลดา   รักศรีสวัสดิ์ 640714458295 410/2564 30/07/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077458856

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม

๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3700500252767 นางสาวทิพวรรณ  เสรีภา 9,000.00บริการทำความสะอาดอาคาร (76.11.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500252767 นางสาวทิพวรรณ  เสรีภา 640714458317 413/2564 30/07/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077342563

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3730100176818 นายเถลิงรัฐ   สายหมี 9,000.00การรวบรวมหรือการทำลายหรือการแปรรูปหรือการกำจัดขยะ (76.12.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730100176818 นายเถลิงรัฐ   สายหมี 640714333306 403/2564 21/07/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077458605

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1709900618833 นางสาวมัทนา  พุทธา 9,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900618833 นางสาวมัทนา  พุทธา 640714458234 409/2564 30/07/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077458567

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1103100040594 นางสาวนิฤดี  เมฆอรุณ 9,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100040594 นางสาวนิฤดี  เมฆอรุณ 640714458262 408/2564 30/07/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077458690

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1700400129487 นางสาวสิราวรรณ  ขาวสอาด 9,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400129487 นางสาวสิราวรรณ  ขาวสอาด 640714458149 411/2564 30/07/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077458638

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1119700015162 นางสาวเบญจวรรณ  หงษ์โม่ 9,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1119700015162 นางสาวเบญจวรรณ  หงษ์โม่ 640714458180 412/2564 30/07/2564 9,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077458874

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) จำนวน ๑ อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

0705559000829
บริษัท  รักษาความปลอดภัย  เพ็ชรพัชรพล  การ์ด

จำกัด
14,000.00บริการรักษาความปลอดภัย (92.12.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559000829
บริษัท  รักษาความปลอดภัย  เพ็ชร

พัชรพล  การ์ด  จำกัด
640714458331 414/2564 30/07/2564 14,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077509922

ซื้อครุภํณ์สำนักงานสำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จำนวน  ๔  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 2,500.00เก้าอี้ทำงาน (56.11.21.02 )1

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 4,000.00ตู้เก็บเอกสาร (56.10.17.02 )2

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 12,600.003

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 6,900.004

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 640814014273 418/2564 02/08/2564 26,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077426741

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับสำนักปลัดเทศบาล (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

0705560000594 บริษัท วิโรจน์กลการ 2017 จำกัด 9,500.00เครื่องตัดหญ้าต่างๆ (21.10.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000594 บริษัท วิโรจน์กลการ 2017 จำกัด 640714386295 407/2564 27/07/2564 9,500.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077127914

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  ๒  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,800.00 บาท

33,800.00 บาท

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 10,900.00เก้าอี้ (56.10.15.04 )1

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 22,900.00โต๊ะทำงาน (56.10.17.03 )2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 640714157173 389/2564 09/07/2564 33,800.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077488123

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับกองคลัง  จำนวน  ๒  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,800.00 บาท

9,800.00 บาท

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 4,300.00ตู้เก็บเอกสาร (56.10.17.02 )1

0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 5,500.002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560004115 บริษัท ราชบุรีแต่งบ้าน จำกัด 640814017980 417/2564 02/08/2564 9,800.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077059913

ซื้อนมพร้อมดื่ม UHT ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. รสจืด จำนวน ๑๐,๗๓๖ กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ

(ร.ร.วัดจันทาราม , บึงกระจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83,955.52 บาท

83,955.52 บาท

0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)
83,955.52นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม (50.13.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
640714109484 383/2564 07/07/2564 83,955.52 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64087001715

ซื้อนมพร้อมดื่ม UHT ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. รสจืด จำนวน ๑๐,๗๓๖ กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ

(ร.ร.วัดจันทาราม , บึงกระจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83,955.52 บาท

83,955.52 บาท

0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)
83,955.52นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม (50.13.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
640814044008 415/2564 30/07/2564 83,955.52 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077221192

ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  SHARP MX - ๓๑๑๔N  สีดำ จำนวน  2  กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,400.00 บาท

8,400.00 บาท

0703549000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอน ออฟฟิซ ออโตเมชั่น 8,400.00ตลับหมึก (44.10.31.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703549000018
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอน ออฟฟิซ ออ

โตเมชั่น
640714294879 398/2564 20/07/2564 8,400.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077035665

ซื้อวัสดุ  ตามโครงการวันสำคัญของชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี  2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

1720500086399 นางสาวอนัญญา  เทียนทิพย์ 35,000.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720500086399 นางสาวอนัญญา  เทียนทิพย์ 640714109576 385/2564 07/07/2564 35,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077528910

ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับกองช่าง  จำนวน  ๑๔  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,900.00 บาท

16,900.00 บาท

3730100576069 กฤษณะ 16,900.00ต้นไม้และไม้พุ่ม(10.16.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730100576069 กฤษณะ 640814005409 416/2564 02/08/2564 16,900.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077529214

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จำนวน  5  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,715.00 บาท

10,715.00 บาท

0705532000364 บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด 10,715.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705532000364 บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด 640814013248 419/2564 02/08/2564 10,715.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077138449

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูทยาง) จำนวน ๑๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,530.10 บาท

1,530.10 บาท

0705560000853 พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง 1,530.10รองเท้าบูทยาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000853 พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง 640714157333 392/2564 09/07/2564 1,530.10 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077354934

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับสำนักปลัด  จำนวน  15  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,580.00 บาท

10,580.00 บาท

3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 10,580.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 640714332944 401/2564 21/07/2564 10,580.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077134843

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

520.00 บาท

520.00 บาท

3710500118408 ฟาราเดย์การไฟฟ้า 520.00กริ่งประตู (46.17.16.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710500118408 ฟาราเดย์การไฟฟ้า 640714157128 388/2564 09/07/2564 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077045455

ซื้อวัสดุสำนักงาน  (ตรายาง) จำนวน  ๕  อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,140.00 บาท

1,140.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 1,140.00ตรายาง(44.12.16.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 640714109667 387/2564 07/07/2564 1,140.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077220000

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง  จำนวน  10  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,180.00 บาท

9,180.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 9,180.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 640714293017 397/2564 20/07/2564 9,180.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077045420

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี พร้อมติดตั้งบนป้ายไตรวิชั่นบริเวณสามแยกกระจับ  จำนวน  ๑

ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,350.00 บาท

2,350.00 บาท

3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 2,350.00วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี (55.10.15.15 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 640714109635 384/2564 07/07/2564 2,350.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077397507

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  ๙  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,498.90 บาท

3,498.90 บาท

0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 3,498.90อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 640714386075 406/2564 27/07/2564 3,498.90 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077433218

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับกองสาธารณสุข  จำนวน  ๖  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,950.00 บาท

19,950.00 บาท

3709800240991 เอ พานิช 19,950.00คลังสินค้า(30.20.17.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800240991 เอ พานิช 640714386190 404/2564 27/07/2564 19,950.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077172924

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,050.00 บาท

4,050.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 4,050.00
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรมลวดเสียบกระดาษเทปลบคำผิดปากกาลูกลื่น

(สีน้ำเงิน)ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ 1 ด้านและ คลิปบอร์ดขนาด A4
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 640714300305 399/2564 20/07/2564 4,050.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64077142903

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง  จำนวน  ๒๗  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,325.00 บาท

12,325.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 12,325.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 640714157374 393/2564 09/07/2564 12,325.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


