
 

สรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
หน่วยงาน เทศบาลตำบลกระจับ 

เดือน พฤศจิกายน - ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑. โทรศัพท์                                                                                -             ราย 
๒.  โทรสาร           -              ราย 
3.  E – mail                                                                              -               ราย 
4.  เข้าดูเว็บไซต์                                                                       891             ราย  
5.  ใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตนเอง                              -              ราย 
6.  อื่น ๆ                                                                                   -               ราย 
       

      รวมทั้งหมด                    891             ราย 
 

        ลงชื่อ         นางสาวสุนิศา    พุทธา    ผู้รายงาน 
      ตำแหน่ง          นักประชาสัมพันธ์ 
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลกระจับ

64117303038

จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

0994000536496 ว่านอิงค์เจ็ท 500.00
สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๗๕ ม. (ตัวอักษรสูง ๓.๓

ซม.)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000536496 ว่านอิงค์เจ็ท 641114258947 053/2564 19/11/2564 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117449097

จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔ - มกราคม  ๒๕๖๕

(ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3700500252767 นางสาวทิพวรรณ  เสรีภา 18,000.00บริการทำความสะอาดอาคาร (76.11.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500252767 นางสาวทิพวรรณ  เสรีภา 641114419825 073/2565 30/11/2564 18,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117088383

จ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  1  อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

340.00 บาท

340.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 340.00ตรายาง (44.12.16.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114117317 046/2565 09/11/2564 340.00 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

64117038702

จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมพัดลม ตามโครงการชาวกระจับร่วมใจ ต้านภัยโควิด รณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

3730600219362 นางสาวพรทิพย์   พลโพธิ์ทอง 24,000.00เต็นท์(49.12.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730600219362 นางสาวพรทิพย์   พลโพธิ์ทอง 641114082366 037/2565 02/11/2564 24,000.00 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

64117075272

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) จำนวน  1  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0735552003016 บริษัท สมาร์ท ซีเคียวริตี้ซิสเต็ม จำกัด 5,000.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป (72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0735552003016
บริษัท สมาร์ท ซีเคียวริตี้ซิสเต็ม

จำกัด
641114082459 042/2565 08/11/2564 5,000.00 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

64117374844

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ  หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๙๓ - ๕๕ - ๐๐๐๘ , หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๕๕ - ๖๔ - ๐๐๓๖ และหมายเลขครุภัณฑ์  ๐๕๕ - ๖๔ - ๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,880.00 บาท

2,880.00 บาท

3700500430037 ร้านอุดมยนต์ 2,880.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500430037 ร้านอุดมยนต์ 641114338475 062/2565 24/11/2564 2,880.00 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

64117193773

จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า  หมายเลขทะเบียน  82 - 4081  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,700.00 บาท

4,700.00 บาท

3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 4,700.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 641114198912 051/2565 16/11/2564 4,700.00 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

64117099274

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง  หมายเลขทะเบียน  ขทข - 941 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,520.00 บาท

3,520.00 บาท

3700500543095 นายพิมพ์  อรชร 3,520.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500543095 นายพิมพ์  อรชร 641114116321 048/2565 09/11/2564 3,520.00 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

64117127716

จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้  หมายเลขทะเบียน  นข - 1831  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,600.00 บาท

2,600.00 บาท

3570500730890 ไดนาโมหนองอ้อ 2,600.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ไดนาโมหนองอ้อ 641114178253 050/2565 15/11/2564 2,600.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117099075

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์  หมายเลขทะเบียน  กง - 2483  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

3730200385478 ฮั้วเจริญการไฟฟ้า ๑ 13,000.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200385478 ฮั้วเจริญการไฟฟ้า ๑ 641114115676 047/2565 09/11/2565 13,000.00 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

64117380009

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง (๐๑)  หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๐๔ - ๓๕ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,550.00 บาท

4,550.00 บาท

3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 4,550.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 641114339334 063/2565 24/11/2564 4,550.00 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

64117244568

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  หมายเลขทะเบียน  82 - 1474  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

3700500549697 นายธวัชชัย  พิทักษ์จงวัฒนา 7,200.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500549697 นายธวัชชัย  พิทักษ์จงวัฒนา 641114281451 057/2565 22/11/2564 7,200.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117458907

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กง - ๒๔๘๓  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,440.00 บาท

1,440.00 บาท

3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 1,440.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 641214008143 076/2565 01/12/2564 1,440.00 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

64117441630

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3700500252741 นางลลดา   รักศรีสวัสดิ์ 18,000.00บริการทำความสะอาดอาคาร (76.11.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500252741 นางลลดา   รักศรีสวัสดิ์ 641114419338 070/2565 30/11/2564 18,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117454507

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม  2564 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 641214002251 074/2565 30/11/2564 9,000.00 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

64117423978

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔ - มกราคม  ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม

๒๕๖๔ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1103100040594 นางสาวนิฤดี   เมฆอรุณ 18,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103100040594 นางสาวนิฤดี   เมฆอรุณ 641114417602 068/2565 30/11/2564 18,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117424205

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม

๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1709900618833 นางสาวมัทนา   พุทธา 18,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900618833 นางสาวมัทนา   พุทธา 641114418644 069/2565 30/11/2564 18,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117447705

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1119700015162 นางสาวเบญจวรรณ   หงษ์โม่ 18,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1119700015162 นางสาวเบญจวรรณ   หงษ์โม่ 641114420590 072/2565 30/11/2564 18,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117443501

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1700400129487 นางสาวสิราวรรณ   ขาวสอาด 18,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400129487 นางสาวสิราวรรณ   ขาวสอาด 641114420236 071/2565 30/11/2564 18,000.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117069582

จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทารามและบึงกระจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,900.00 บาท

5,900.00 บาท

2700200024477 เพิ่มพูนทรัพย์  แอร์แอนด์เซอร์วิส 5,900.00งานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(72.10.15.11 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2700200024477 เพิ่มพูนทรัพย์  แอร์แอนด์เซอร์วิส 641114082582 038/2565 08/11/2564 5,900.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117454832

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนธันวาคม  2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,830.00 บาท

88,830.00 บาท

0705560000608 บริษัท บ้านโป่งบริหารจัดการขยะ จำกัด 88,830.00การรวบรวมหรือการทำลายหรือการแปรรูปหรือการกำจัดขยะ(76.12.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000608
บริษัท บ้านโป่งบริหารจัดการขยะ

จำกัด
641214002779 075/2565 30/11/2564 88,830.00 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

64117120982

ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่มีคำสั่งกักตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,600.00 บาท

21,600.00 บาท

1770200037317 นางสาวปวริสา  พูลเจริญ 21,600.00คลังสินค้า(30.20.17.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1770200037317 นางสาวปวริสา  พูลเจริญ 641114130163 049/2565 10/11/2564 21,600.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117501071

ซื้อชุดหลอดไฟ LED  ขนาด ๕๐ W  จำนวน  ๒๕  ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98,750.00 บาท

98,750.00 บาท

0105563164402 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น ซินเนอร์ยี่ จำกัด 98,750.00
หลอดไฟฟ้า (31.99.99.99 -2006060000000000)[2006060000000000,หลอด

ไฟฟ้า]
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105563164402
บริษัท ไทย อินโนเวชั่น ซินเนอร์ยี่

จำกัด
641214024381 077/2565 02/12/2564 98,750.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117286597

ซื้อธงชาติและธงสีม่วงพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. จำนวน  ๑๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1720500086399 นางสาวอนัญญา   เทียนทิพย์ 18,000.00ธงติดเสาหรืออุปกรณ์ธง(55.12.17.15 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720500086399 นางสาวอนัญญา   เทียนทิพย์ 641114226509 052/2565 17/11/2564 18,000.00 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

64117329389

ซื้อน้ำมันเครื่องเบนซิน ขนาด ๖ ลิตร จำนวน ๓ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 3,000.00น้ำมันเครื่องเบนซิน ขนาด 6 ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 641114259989 054/2565 19/11/2564 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117386631

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  ๓  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

909.50 บาท

909.50 บาท

0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 909.50คลังสินค้า(30.20.17.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 641114340000 064/2565 24/11/2564 909.50 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

64117382269

ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับกองช่าง  จำนวน  ๒  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,531.00 บาท

3,531.00 บาท

0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 3,531.00อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดหญ้า(21.10.17.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 641114340577 065/2565 24/11/2564 3,531.00 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

64117264114

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

690.00 บาท

690.00 บาท

0705532000364 บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด 690.00คลังสินค้า (30.20.17.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705532000364 บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด 641114281931 058/2565 22/11/2564 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117276920

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,130.00 บาท

12,130.00 บาท

0705532000364 บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด 12,130.00คลังสินค้า(30.20.17.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705532000364 บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด 641114394062 067/2565 29/11/2564 12,130.00 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

64117458429

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ)  จำนวน  6  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,370.00 บาท

2,370.00 บาท

3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 2,370.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 641214038962 078/2565 02/12/2564 2,370.00 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

64117094273

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  17  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,930.00 บาท

24,930.00 บาท

3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 24,930.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 641114114393 045/2565 09/11/2564 24,930.00 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

64117330609

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

760.00 บาท

760.00 บาท

3700500543095 นายพิมพ์  อรชร 760.00กระจกรถมองข้างรถจักรยานยนต์ และ แบตเตอรี่ของพาหนะ(26.11.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500543095 นายพิมพ์  อรชร 641114261018 055/2565 19/11/2564 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117225086

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (บึงกระจับ) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,253.00 บาท

7,253.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 7,253.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114282564 060/2565 22/11/2564 7,253.00 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

64117224935

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) จำนวน  7  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,727.00 บาท

1,727.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 1,727.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114282986 061/2565 22/11/2564 1,727.00 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

64117224979

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองการศึกษา  จำนวน  11  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,766.00 บาท

4,766.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 4,766.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114282349 059/2565 22/11/2564 4,766.00 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

64107344329

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง  จำนวน  14  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,024.00 บาท

13,024.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 13,024.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114082533 040/2565 08/11/2564 13,024.00 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

64117059121

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จำนวน  33  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,060.00 บาท

15,060.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 15,060.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114082464 041/2565 08/11/2564 15,060.00 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

64117098698

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,150.00 บาท

1,150.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 1,150.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )  ปากกาลูกลื่น(44.12.17.01 )

และ แฟ้ม(44.12.20.03 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114111708 043/2565 09/11/2564 1,150.00 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

64117061757

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

620.00 บาท

620.00 บาท

0703532000192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 620.00
เชือก(31.15.15.00 )  ป้ายชื่อโลหะหรือป้ายชื่อพลาสติก(60.10.17.17 )  และ

นามบัตร(14.11.16.04 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703532000192 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 641114082570 039/2565 08/11/2564 620.00 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

64117098895

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  26  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,639.00 บาท

19,639.00 บาท

3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 19,639.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800123111 นาย สุวิทย์ วังกาญจน์สิริกุล 641114112688 044/2565 09/11/2564 19,639.00 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

64117331812

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,420.00 บาท

3,420.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 3,420.00
สายพานเครื่องสูบน้ำ ๔ เส้น สายไดโว่พร้อมซีลกันน้ำ ๑ เส้น คอนเดนเซอร์สตาร์ท ๑

ชุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 641114262887 056/2565 19/11/2564 3,420.00 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

64117409860

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม , บึงกระจับ) และโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) จำนวน ๑๑,๑๓๒ กล่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,052.24 บาท

87,052.24 บาท

0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)
87,052.24นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม (50.13.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
641114389916 066/2565 29/11/2564 87,052.24 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

64127308703

ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,700.00 บาท

1,700.00 บาท

3301600253123 ร้านอู่ ช.ช่างยนต์ 1,700.00จาระบี (15.12.19.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600253123 ร้านอู่ ช.ช่างยนต์ 641214278611 095/2565 21/12/2564 1,700.00 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

64127484211

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ โครงการ

3,290.00 บาท

3,290.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 3,290.00น้ำมัน(12.18.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 650114045814 116/2565 06/01/2565 3,290.00 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

64127371124

จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82 - 4081 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00 บาท

3,800.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 3,800.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 641214355406 102/2565 27/12/2564 3,800.00 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

64127417854

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๔๑๒๕ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,985.00 บาท

13,985.00 บาท

3700500549697 นายธวัชชัย พิทักษ์จงวัฒนา 13,985.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500549697 นายธวัชชัย พิทักษ์จงวัฒนา 641214382800 104/2565 27/12/2564 13,985.00 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

64127080215

จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระจับ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จำนวน  2,000  ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

1770100065360 พัฒนศิลป์ 90,000.00ปฏิทิน (44.11.20.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1770100065360 พัฒนศิลป์ 641214127204 081/2565 09/12/2564 90,000.00 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

64127373721

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,700.00 บาท

6,700.00 บาท

1479900015864 PRINT 6,700.00วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี(55.10.15.15 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1479900015864 PRINT 641214349938 100/2565 24/12/2564 6,700.00 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

64117532011

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ห้าม ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เข้าโครงไม้พร้อมติดตั้ง  ขนาด  1.20 x 2.40 เมตร  จำนวน  6  ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,173.00 บาท

4,173.00 บาท

3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 4,173.00วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี (55.10.15.15 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 641214100027 080/2565 08/12/2564 4,173.00 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

64127227949

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,110.15 บาท

114,110.15 บาท

3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 114,110.15วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือรายงานประจำปี(55.10.15.15 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 641214257279 092/2565 21/12/2564 114,110.15 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

64127436837

จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์รีดพลาสวูดพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,471.00 บาท

48,471.00 บาท

3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 48,471.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710500892367 ร้านว่าน อิงค์เจ็ท 641214409400 106/2565 27/12/2564 48,471.00 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

64127146179

จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมพัดลมในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรค - 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3730600219362 นางสาวพรทิพย์   พลโพธิ์ทอง 8,000.00เต็นท์ (49.12.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730600219362 นางสาวพรทิพย์   พลโพธิ์ทอง 641214171988 082/2565 15/12/2564 8,000.00 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

64127373803

จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมพัดลม และติดตั้งไฟฟ้าบริเวณจุดโค้งดอนกระเบื้อง หมู่ 4 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,300.00 บาท

13,300.00 บาท

3700500428881 นายธีรเดช   เปลี่ยนขำ 13,300.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500428881 นายธีรเดช   เปลี่ยนขำ 641214349880 101/2565 24/12/2564 13,300.00 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

64127111838

จ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮในการดำเนินการขุดลอกวัชพืขและขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1709900243431 นายอานนท์   คล้ายลี 48,000.00บริการขนย้ายวัสดุ (78.12.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900243431 นายอานนท์   คล้ายลี 641214176562 086/2565 15/12/2564 48,000.00 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

64127145564

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน  ๕  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,600.00 บาท

30,600.00 บาท

5141400009171 ร้านรุ่งทรัพย์ธนกิจ 30,600.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5141400009171 ร้านรุ่งทรัพย์ธนกิจ 641214206974 089/2565 17/12/2564 30,600.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64127308280

จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้  หมายเลขทะเบียน  นข - 1831  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,420.00 บาท

2,420.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 2,420.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 641214277735 094/2565 21/12/2564 2,420.00 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

64127479344

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว หมายเลขทะเบียน บท - ๘๖๑๒ ราชบุรี  จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,900.00 บาท

7,900.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 7,900.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 650114044712 115/2565 06/01/2565 7,900.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64127139068

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กค - 9430 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,120.00 บาท

14,120.00 บาท

3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 14,120.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600253123 อู่ ช.ช่างยนต์ 641214177341 084/2565 15/12/2564 14,120.00 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

64127235147

จ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะบึงกระจับ และเกาะกลางถนนช่วงจากสามแยกกระจับ - ดอนกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,500.00 บาท

60,500.00 บาท

3730100576069 กฤษณะ 60,500.00
บริการดูแลสวนหรือสระน้ำ(91.11.16.02 )  และ บริการตัดต้นไม้  แต่งต้นไม้  ค้ำยัน

ต้นไม้(70.11.15.03 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730100576069 กฤษณะ 641214205906 090/2565 17/12/2564 60,500.00 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

64127067014

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขจร 327 ราชบุรี  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240.00 บาท

240.00 บาท

1709700104844 นายเจษฎา  มะเอียง 240.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709700104844 นายเจษฎา  มะเอียง 641214275245 5/2565 17/12/2564 240.00 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

64127345214

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม  รถจักรยานยนต์  หมายเลขทะเบียน  ขพจ  825  ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,170.00 บาท

3,170.00 บาท

1709700104844 นายเจษฎา  มะเอียง 3,170.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709700104844 นายเจษฎา  มะเอียง 641214281801 6/2565 17/12/2564 3,170.00 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

64127146427

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่  ๑ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3730300026275 นางผ่องศรี   ซาวคำ 9,000.00บริการทำความสะอาดอาคาร (76.11.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730300026275 นางผ่องศรี   ซาวคำ 641214413396 110/2565 30/12/2564 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

64127246153

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการบันทึกข้อมูลของกองคลัง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

1709800365933 นางสาวกรรณิการ์   พึ่งฮั้ว 27,000.00บริการจัดการข้อมูลบันทึก (71.15.11.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800365933 นางสาวกรรณิการ์   พึ่งฮั้ว 641214415956 112/2565 30/12/2564 27,000.00 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

64127237114

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม  2565 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 641214411396 108/2565 30/12/2564 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

64127246444

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการพัฒนารายได้ ประจำเดือนมกราคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3709800220168 นายปัญจศักดิ์   พิทักษ์ธนิสิริ 9,000.00การจ้างงาน (93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800220168 นายปัญจศักดิ์   พิทักษ์ธนิสิริ 641214414663 111/2565 30/12/2564 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

64127146344

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่  ๑ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3909900586081 นางสาวจันทรพิมพ์   บุตรรัตน์ 9,000.00บริการงานธุรการหรืองานเลขานุการสำนักงาน (80.16.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900586081 นางสาวจันทรพิมพ์   บุตรรัตน์ 641214412452 109/2565 30/12/2564 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

64127479109

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนสาธารณะบึงกระจับ จำนวน ๑ อัตรา ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 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
650114012365 114/2565 30/12/2564 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

64127483667

จ้างเหมาเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,830.00 บาท

88,830.00 บาท

0705560000608 บริษัท บ้านโป่งบริหารจัดการขยะ จำกัด 88,830.00การรวบรวมหรือการทำลายหรือการแปรรูปหรือการกำจัดขยะ (76.12.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000608
บริษัท บ้านโป่งบริหารจัดการขยะ

จำกัด
650114011952 113/2565 30/12/2564 88,830.00 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

64127253536

ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9440 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 3,000.00แบตเตอรี่ของพาหนะ (26.11.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 641214261207 091/2565 21/12/2564 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64127445836

ซื้อจัดซื้อเสาจราจร (เสาล้มลุก) พร้อมติดแถบสะท้อนแสง สำหรับสำนักปลัด จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,069.60 บาท

12,069.60 บาท

3700500397846 บ้านโป่งเคมีไฟร์ 12,069.60เสาพลาสติก (30.10.29.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500397846 บ้านโป่งเคมีไฟร์ 641214409457 107/2565 27/12/2564 12,069.60 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

64127298833

ซื้อธงชาติ , ธงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. จำนวน  ๓๖๒  ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,400.00 บาท

30,400.00 บาท

1720900227046 นางสาวอัจฉรา   นนท์แก้ว 30,400.00ธงติดเสาหรืออุปกรณ์ธง(55.12.17.15 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900227046 นางสาวอัจฉรา   นนท์แก้ว 641214277114 093/2565 21/12/2564 30,400.00 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

64127097599

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกองช่าง  จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,300.00 บาท

21,300.00 บาท

1709900243431 นายอานนท์   คล้ายลี 21,300.00คลังสินค้า(30.20.17.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900243431 นายอานนท์   คล้ายลี 641214176942 087/2565 15/12/2564 21,300.00 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

64127397606

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกองช่าง  จำนวน  ๒๖  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,797.92 บาท

35,797.92 บาท

0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 35,797.92อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000853 บริษัท  พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 641214349570 097/2565 24/12/2564 35,797.92 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

64127146614

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  ๘  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,833.30 บาท

9,833.30 บาท

0705560000853 บริษัท  พีรพงษ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 9,833.30คลังสินค้า(30.20.17.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000853 บริษัท  พีรพงษ์วัสดุก่อสร้าง  จำกัด 641214172344 083/2565 15/12/2564 9,833.30 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

64127407262

ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับกองช่าง จำนวน ๕ รายการ

24,600.00 บาท

24,600.00 บาท

3730100576069 กฤษณะ 24,600.00ต้นไม้และไม้พุ่ม(10.16.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730100576069 กฤษณะ 641214349793 098/2565 24/12/2564 24,600.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64117458626

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,050.00 บาท

4,050.00 บาท

3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 4,050.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 641214099903 079/2565 08/12/2564 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

64127358972

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  ๒  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

898.80 บาท

898.80 บาท

0705560000853 บริษัท พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 898.80ไม้กวาด(47.13.16.04 )  และ ถุงขยะ(47.12.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560000853 บริษัท พีรพงศ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 641214350025 099/2564 24/12/2564 898.80 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

64127495174

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับกองช่าง  จำนวน  ๗  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,400.00 บาท

92,400.00 บาท

3710500892341 ยุทธนาซัพพลาย 92,400.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710500892341 ยุทธนาซัพพลาย 641214409093 105/2565 27/12/2564 92,400.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64127352603

ซื้อรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,600.00 บาท

4,600.00 บาท

3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 4,600.00แบตเตอรี่ของพาหนะ (26.11.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3570500730890 ร้านไดนาโมหนองอ้อ 641214363610 103/2565 27/12/2564 4,600.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64127373583

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง  จำนวน  ๑๗  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,810.00 บาท

29,810.00 บาท

3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 29,810.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800201511 ร้านตั้งเมี่ยหลี 641214349439 096/2565 24/12/2564 29,810.00 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

64127130700

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับกองช่าง  จำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,500.00 บาท

43,500.00 บาท

0703549000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอน ออฟฟิซ ออโตเมชั่น 43,500.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703549000018
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอน ออฟฟิซ ออ

โตเมชั่น
641214178033 085/2565 15/12/2564 43,500.00 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

เทศบาลตำบลกระจับ

64127236355

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระจับ (ร.ร.วัดจันทาราม , บึงกระจับ) และโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร ๕) จำนวน ๑๐,๑๖๔ กล่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79,482.48 บาท

79,482.48 บาท

0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ์)
79,482.48นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม (50.13.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000535805
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี  จำกัด

(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
641214204784 088/2565 17/12/2564 79,482.48 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


