


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลตลาด

65107354697

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,870.32 บาท

11,870.32 บาท

0994000310277 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 11,870.32
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน แบบถุง ภาคเรียนที่

๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310277 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 651014303079 3/2565 31/10/2565 11,870.32 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107358151

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,884.00 บาท

37,884.00 บาท

3300100982443 นายประเสริฐ  แต้มโคกสูง 37,884.00
การจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่วัน

ที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕จำนวน ๒๒ วันๆละ๒๑ บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300100982443 นายประเสริฐ  แต้มโคกสูง 651014297856 02/2565 31/10/2565 37,884.00 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107334350

ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

0303545001439 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 12,900.00กรวยจราจร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303545001439
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อาร์.เรดิโอ แอ

นด์ คอมมูนิเคชั่น
651014267391 02/2566 28/10/2565 12,900.00 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107341688

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,093.30 บาท

10,093.30 บาท

0305557001287 บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด 9,150.00วัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557001287 บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด 651014269113 01/2566 28/10/2565 9,150.00 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107127806

จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึกและดินโคลนกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,400.00 บาท

50,400.00 บาท

0303563003367 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.รุ่งเรืองแทรคเตอร์ 50,400.00
การจ้างเหมากำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึกและดินโคลนกีดขวางทางน้ำ     -  เหมือง

ชลประทาน ปตร.ข่อยงาม หมู่ที่ 3 บ้านตลาด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303563003367
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.รุ่งเรือง

แทรคเตอร์
651014100964 01/2566 11/10/2565 50,400.00 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107358151

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,884.00 บาท

37,884.00 บาท

3300100982443 นายประเสริฐ  แต้มโคกสูง 37,884.00
การจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่วัน

ที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕จำนวน ๒๒ วันๆละ๒๑ บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300100982443 นายประเสริฐ  แต้มโคกสูง 651014297856 02/2565 31/10/2565 37,884.00 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107010456

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,996.00 บาท

30,996.00 บาท

3300100982443 นายประเสริฐ  แต้มโคกสูง 30,996.00
การจ้างประกอบ อาหารกลางวันเด็กปฐมวัยประจำเดื อนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘

วันๆละ ๒๑ บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300100982443 นายประเสริฐ  แต้มโคกสูง 651014020312 01/2566 03/10/2565 30,996.00 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107026695

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 24,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303561000328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ

เซ็นเตอร์  กรุ๊ป
651021000451 1/2566 03/10/2565 24,000.00 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

เทศบาลตำบลตลาด

65107077260

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 6,600.00การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303561000328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ

เซ็นเตอร์  กรุ๊ป
651021001173 02/2566 03/10/2565 6,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


