
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067553376

จ้างจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฎิบัติงานทั่วไป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1104300206551 นางสาวภิญญรัตน์  ยิ่งนอก 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งคนงานทั่วไป ปฎิบัติงานทั่วไป (กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1104300206551 นางสาวภิญญรัตน์  ยิ่งนอก 640614457100 308/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067553725

จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิชณ์ ชำนาญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361201284673 นายไกรวิชณ์ ชำนาญ 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361201284673 นายไกรวิชณ์ ชำนาญ 640614473257 319/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067553069

จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายนนทกานต์ สนทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000321733 นายนนทกานต์  สนทอง 6,600.00จัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000321733 นายนนทกานต์  สนทอง 640614473038 318/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067552675

จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายภานุพงศ์ สู่โนนทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361200265543 นายภานุพงศ์  สู่โนนทอง 6,600.00จ้างเหมาบริการายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361200265543 นายภานุพงศ์  สู่โนนทอง 640614472896 317/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067552315

จ้างจัดจ้างเหมาบริการายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายวุฒิชัย ประโสทานัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000122544 นายวุฒิชัย ประโสทานัง 6,600.00จ้างเหมาบริการายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000122544 นายวุฒิชัย ประโสทานัง 640614472440 315/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067552181

จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายไกรวิทย์ นันทะปัต ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361200140040 นายไกรวิทย์ นันทะปัต 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361200140040 นายไกรวิทย์ นันทะปัต 640614460994 313/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067557772

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

2361200025788 วิภาดา พูลเพิ่ม 6,600.00จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุเดือนกรกฎาคม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2361200025788 วิภาดา พูลเพิ่ม 640614460708 311/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067552073

จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือนตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายสุบิน สีหาวัตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000119497 นายสุบิน  สีหาวัตร 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000119497 นายสุบิน  สีหาวัตร 640614472709 316/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067551991

จ้างจัดจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS นายปรีชา ปีอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1540600003292 นายปรีชา ปีอาทิตย์ 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานประจำรถ EMS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1540600003292 นายปรีชา ปีอาทิตย์ 640614461204 314/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067560623

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมพลอยเดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000036087 นางสาวพฤกษารัตน์  บุสาวรรณกร 6,600.00
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชมพลอยเดือน

กรกฎาคม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000036087 นางสาวพฤกษารัตน์  บุสาวรรณกร 640614460573 310/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067558715

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่เดือนกรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361200250643 นางสาวมุทิตา  หนนันท์ 6,600.00
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหม่เดือน

กรกฎาคม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361200250643 นางสาวมุทิตา  หนนันท์ 640614460405 309/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067557998

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายและซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด รวมทั้งหมด ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76,800.00 บาท

76,800.00 บาท

2361200003334 นางลำดวน   ใสสูงเนิน 76,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ชำรุดเสียหายและซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต

ถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด รวมทั้งหมด ๒ สาย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2361200003334 นางลำดวน   ใสสูงเนิน 640722002015 69/2564 02/07/2564 71,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067563806

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

3471100048325 นายทินกร  บุตรสุวรรณ 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100048325 นายทินกร  บุตรสุวรรณ 640614471945 326/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067562394

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000137746 นายวีระยุทธ  แก่นสุข 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000137746 นายวีระยุทธ  แก่นสุข 640614471642 325/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067564520

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาดตลาดถนนและทางเดินเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000304600 นางสาวนันทิชา  แผลงเวช 6,600.00
จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาดตลาดถนนและทางเดิน

เท้า
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000304600 นางสาวนันทิชา  แผลงเวช 640614473005 329/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067564338

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาดตลาดถนนและทางเดินเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000255609 ภัทราพร  พีภูเขียว 6,600.00
จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานรักษาความสะอาดตลาดถนนและทางเดิน

เท้า
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000255609 ภัทราพร  พีภูเขียว 640614472598 328/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067564074

จ้างเหมาบยริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

3361000973516 นายสุริยา  แสงงาม 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000973516 นายสุริยา  แสงงาม 640614472195 327/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067569480

จ้างขอจัดจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(สูบส้วมของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3361000793348 นายอภิสิทธิ์ อนันเต่า 1,000.00สูบส้วม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000793348 นายอภิสิทธิ์ อนันเต่า 640714014656 312/2564 30/06/2564 1,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067566506

ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มสำนักปลัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,854.00 บาท

1,854.00 บาท

1361200099139 นางปวีณา หมู่หาญ 1,854.00น้ำดื่ม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361200099139 นางปวีณา หมู่หาญ 640714014082 098/2564 30/06/2564 1,854.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067534081

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) สายบ้านห้วยหอย - บ้านหนองกุงเก่า  บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

420,000.00 บาท

420,000.00 บาท

3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 419,500.00
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) สายบ้านห้วยหอย ถึง บ้านหนองกุ

งเก่า  บ้านห้วยหอยน้อย หมู่ที่ ๑๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 640722000034 66/2564 01/07/2564 391,500.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067532775

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล. )จุดบ้านนายวีระ  รุจย์โท  ( ซอยสุดใจ ) บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,500.00 บาท

56,500.00 บาท

3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 56,400.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล. )จุดบ้านนายวีระ  รุจย์โท  ( ซอย

สุดใจ ) บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 640722000066 67/2564 01/07/2564 52,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067529082

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000215275 ธนวัฒน์ กุดนอก 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000215275 ธนวัฒน์ กุดนอก 640614469631 320/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067542659

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000128127 สุรศักดิ์  ชัยเพชร 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000128127 สุรศักดิ์  ชัยเพชร 640614470072 321/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067545415

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1368400004537 นายอชิตพล  เพราะกลาง 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1368400004537 นายอชิตพล  เพราะกลาง 640614470775 323/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067544290

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1369900281956 นายธีรเมศ  เพชรล้ำ 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1369900281956 นายธีรเมศ  เพชรล้ำ 640614470306 322/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067546403

จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

1361000023813 นายวิศิษฐ  สีหมอก 6,600.00จ้างเหมาบริการรายเดือน  ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1361000023813 นายวิศิษฐ  สีหมอก 640614471146 324/2564 30/06/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067502519

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดหน้าโรงเรียนบ้านตาดรินทอง  บ้านตาดรินทอง  หมู่ที่  ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

255,000.00 บาท

255,000.00 บาท

0363563001496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธ. มั่งมี 254,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดหน้าโรงเรียนบ้านตาดรินทอง

บ้านตาดรินทอง  หมู่ที่  ๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563001496 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธ. มั่งมี 640622021155 68/2564 30/06/2564 254,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067409438

จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-3906 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,110.00 บาท

2,110.00 บาท

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 680.00เปลี่ยนกรองโซล่า1

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 380.00เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน2

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,050.00เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง D/H Gard com3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363537000011 หจก.สว่างการยาง 640614345471 307/2564 23/06/2564 2,110.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067396945

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ ถึง หินกองใต้  บ้านธาตุ  หมู่ที่  ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

255,000.00 บาท

255,000.00 บาท

3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 254,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุ ถึง หินกองใต้  บ้าน

ธาตุ  หมู่ที่  ๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 640622015981 65/2564 23/06/2564 238,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067373995

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล. )รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๑๖ สายบ้านห้วยหอย  ถึง นาใน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

301,300.00 บาท

301,300.00 บาท

3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 301,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  คสล. )รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ๖๗-๐๑๖

สายบ้านห้วยหอย  ถึง นาใน บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 640622015910 64/2564 23/06/2564 281,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067357945

ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 EMS (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

3560700097473 ร้านประดิษฐ์ศิลป์ 19,800.00ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 (EMS)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560700097473 ร้านประดิษฐ์ศิลป์ 640614312847 096/2564 22/06/2564 19,800.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067320175

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยากำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,700.00 บาท

128,700.00 บาท

3400101308010 ร้านทวีโชค การค้า 45,000.00ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ขนาดบรรจุ 50 กรัม / ซอง , 500 ซอง / ถัง)1

3400101308010 ร้านทวีโชค การค้า 83,700.00น้ำยากำจัดยุง (1 ลิตร/ขวด)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400101308010 ร้านทวีโชค การค้า 640614266816 095/2564 18/06/2564 128,700.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067329822

วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)

471,870.00 บาท

471,870.00 บาท

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 471,870.00หินคลุก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 640614269483 093/2564 18/06/2564 471,870.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067322715

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,290.00 บาท

92,290.00 บาท

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 6,750.00หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W1

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 15,450.00บัลลาสต์ ขนาด 36 W2

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 2,400.00สตาร์ทเตอร์3

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 4,500.00ขาขั้วหลอด4

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 35,600.00โคมไฟถนน 1x40w5

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 22,350.00หลอดไฟ LED 18 w ชนิดยาว6

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 1,785.00สายไฟ THW-A 16 SQ mm.7

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 2,955.00สายไฟ VAF 2x1.5 SQ mm.8

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 1,600.00สายไฟ THW. 1x 1.5  mm.9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 800.00เทปพันสายไฟ10

3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 1,100.00แร็คยึดสายไฟ  แบบเดี่ยว11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000803190 ร้านชนะชลยนต์การ 640614269961 094/2564 18/06/2564 95,290.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067324885

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,419.00 บาท

54,419.00 บาท

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 16,500.00กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม1

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 1,200.00แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว2

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 2,880.00แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว3

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 120.004

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 3,250.00ธงตราสัญลักษณ์ สท.5

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 150.00ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง6

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 75.00ซองน้ำตาล A47

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 1,680.00เทปผ้า 1.5 นิ้ว8

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 1,200.00เทปผ้า 2 นิ้ว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 240.00ลวดเย็บ No.1010

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 1,800.00ลวดเย็บ No.3 -1M11

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 320.00เครื่องเย็บ No.1012

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 900.00เครื่องเย็บ No.313

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 150.00ปากกาไวท์บอร์ด14

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 500.00แฟ้มปกอ่อน A415

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 960.00ปากกาลูกลื่น16

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 720.00ปากกาเคมี17

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 250.00กระดาษคาร์บอน18

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 864.00คลิปดำ No.11119

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 1,440.00คลิปดำ No.10920

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 2,016.00คลิปดำ No.10821

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 200.00ลิ้นแฟ้มพลาสติก22

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 270.00แท่นประทับ23

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 80.00หมึกเติมแท่นประทับ24

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 300.00ไม้บรรทัดเหล็ก25

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 1,100.00ลูกแม็กยิง T3-1326

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 540.00กรรไกร27

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 6,500.00ธง รัชกาลที่1028

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 3,000.00เข็มหมุด29

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 2,280.00ป้าย+สายค้องคอ30

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 600.00กาวแท่ง UHU31

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 400.00คัตเตอร์32

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 300.00เทปใส 2 นิ้ว33

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 594.00น้ำยาลบคำผิด34

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 200.00สันรายงาน35

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 840.00ตะกร้าใส่เอกสาร 3 ชั้น36

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 640614307485 092/2564 18/06/2564 54,419.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067337294

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) (ซอยประชาสามัคคี ) บ้านฝายพญานาคเหนือ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

355,600.00 บาท

355,600.00 บาท

3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 355,300.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) (ซอยประชาสามัคคี ) บ้านฝาย

พญานาคเหนือ หมู่ที่ ๑๓
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 640622014879 63/2564 22/06/2564 332,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067285873

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) ซอยบ้านนาย สงวน  อังคณิต ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,750.00 บาท

54,750.00 บาท

3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 54,700.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) ซอยบ้านนาย สงวน  อังคณิต ต่อ

จากคอนกรีตเดิม บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 640622013928 61/2564 21/06/2564 51,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067303175

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) (สายบ้านธาตุกลาง ถึง วัดป่าดอนยาว ) ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่  ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

204,900.00 บาท

204,900.00 บาท

3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 203,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) (สายบ้านธาตุกลาง ถึง วัดป่าดอน

ยาว ) ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านธาตุกลาง หมู่ที่  ๙
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 640622014030 62/2564 21/06/2564 190,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067281878

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ( คสล. ) ที่ชำรุดเสียหายและซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนเพื่อการเกษตร  จำนวน ๓ จุด  รวมทั้งหมด  ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

92,000.00 บาท

92,000.00 บาท

3361000331026 นายประภาส  เค้าแคน 91,700.00
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ( คสล. ) ที่ชำรุดเสียหายและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ

คอนกรีตถนนเพื่อการเกษตร  จำนวน ๓ จุด  รวมทั้งหมด  ๔ สาย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000331026 นายประภาส  เค้าแคน 640622011533 60/2564 17/06/2564 85,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067240316

จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อนิสสัน-นาวาร่า สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน กฉ 6848 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,660.00 บาท

26,660.00 บาท

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,850.00เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง TOTAL 10 W301

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,520.00เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย2

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 680.00เปลี่ยนกรองโซล่า3

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 850.00เปลี่ยนกรองอากาศ4

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 550.00เปลี่ยนน้ำยาแอร์5

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 850.00เปลี่ยนวาวแอร์6

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 380.00เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน7

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 180.00เปลี่ยนน้ำมันเบรค8

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 19,800.00เปลี่ยนยางนอก 265-70R16 BS 8409

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363537000011 หจก.สว่างการยาง 640614209378 305/2564 15/06/2564 26,660.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067243496

จ้างทำป้ายไวนิลจุดคัดครอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,300.00 บาท

3,300.00 บาท

5361290017296 ร้านต้นศิลป์ 3,300.00
ป้ายไวนิลจุดคัดครอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) แบบโครงไม้ (ขนาด 0.90 x 1.80 เมตร)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5361290017296 ร้านต้นศิลป์ 640614206239 306/2564 15/06/2564 3,300.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067214546

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,240.00 บาท

13,240.00 บาท

1409800023181 ร้านฟ้าประทานคอมพิวเตอร์ 13,240.00วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409800023181 ร้านฟ้าประทานคอมพิวเตอร์ 640614176495 091/2564 14/06/2564 13,240.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067190059

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) ถนนสายสามแยก บ้านฝายพญานาค ถึง ทางหลวง 201 ( ช่วงจากทางหลวง 201 ถึง หนองยายจันทร์ ) บ้านหนองคัน หมู่ที่ 2

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
269,800.00 บาท

269,800.00 บาท

3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 269,600.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) ถนนสายสามแยก บ้านฝายพญา

นาค ถึง ทางหลวง 201 ( ช่วงจากทางหลวง 201 ถึง หนองยายจันทร์ ) บ้านหนองคัน

หมู่ที่ 2

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 640622009522 59/2564 15/06/2564 251,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067164034

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย 67-014  ถนนสายหนองกุงไทย ถึง บ้านธาตุทอง ( ช่วงโสกป่าติ้ว ถึง หนองงูเหลือม ) บ้านหนองบัวคำ

หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204,900.00 บาท

204,900.00 บาท

3361000337105 นายอนุชา  สู่โนนทอง 204,744.14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย 67-014

ถนนสายหนองกุงไทย ถึง บ้านธาตุทอง ( ช่วงโสกป่าติ้ว ถึง หนองงูเหลือม ) บ้าน

หนองบัวคำ หมู่ที่ 8

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000337105 นายอนุชา  สู่โนนทอง 640622008563 58/2564 14/06/2564 191,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067140022

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) จุดหลังตลาดนัด บ้านหนองบัวคำ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 149,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) จุดหลังตลาดนัด บ้านหนองบัวคำ

บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 8
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000976647 นายสนอง สนธิสมพันธ์ 640622008493 57/2564 14/06/2564 140,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067131495

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,050.00 บาท

2,050.00 บาท

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 720.00คลิปดำ NO 1091

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 280.00เทปผ้า  ขนาด 1 นิ้ว2

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 275.00ปากกาสีน้ำเงิน3

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 275.00ปากกาแดง4

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 500.00แฟ้มสันกว้าง5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 640614133783 090/2564 10/06/2564 2,050.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067119309

จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู ยี่ห้อ ฟอร์ด สีบรอนเงิน หมายเลขทะเบียน กข 5323 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,020.00 บาท

3,020.00 บาท

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,280.00เปลี่ยนแม่ปั๊มครัชบน1

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 980.00เปลี่ยนแม่ปั๊มครัชล่าง2

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 180.00เปลี่ยนน้ำมันเบรก3

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 580.00เปลี่ยนกรองอากาศ4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363537000011 หจก.สว่างการยาง 640614101025 304/2564 08/06/2564 3,020.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067083866

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,140.00 บาท

13,140.00 บาท

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 2,940.00หมึกพิมพ์ canon 750 bk1

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 2,550.00หมึกพิมพ์ canon 751 bk2

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 2,550.00หมึกพิมพ์ canon 751 c3

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 2,550.00หมึกพิมพ์ canon 751 m4

3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 2,550.00หมึกพิมพ์ canon 751 y5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000803190 ร้านชนะชล ยนต์การ 640614071574 087/2564 07/06/2564 13,140.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067084307

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลธาตุทอง (ระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔) จำนวน ๓๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,645.20 บาท

53,645.20 บาท

0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 53,645.20
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลธาตุทอง (ระหว่างเดือน

มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔)จำนวน ๓๕ วัน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 640614082009 088/2564 07/06/2564 53,645.20 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067082325

จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  (ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในเทศบาลตำบลธาตุทอง)  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

3361000133101 ธนยศ  CCTV แอนด์  แอร์ 54,000.00
จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  (ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในเทศบาล

ตำบลธาตุทอง)  สำนักปลัด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000133101 ธนยศ  CCTV แอนด์  แอร์ 640614074564 301/2564 07/06/2564 54,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067082416

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตำบลธาตุทองระหว่างเดือน(มิถุนายน พ.ศ.2564ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564)จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

198,432.50 บาท

198,432.50 บาท

0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 198,432.50
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตำบลธาตุทองระหว่างเดือน(มิถุนายน

พ.ศ.2564ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564)จำนวน 35 วัน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 640614081667 089/2564 07/06/2564 198,432.50 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067088787

จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุทอง  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

680.00 บาท

680.00 บาท

5361290017296 ร้านต้นศิลป์ 340.00ป้ายไวนิล ประชุมสภาฯ ครั้งแรก    ขนาด  1x2   ม.1

5361290017296 ร้านต้นศิลป์ 340.00ป้ายไวนิล ประชุมสภา ขนาด  1x2  ม.2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5361290017296 ร้านต้นศิลป์ 640614086239 302/2564 08/06/2564 680.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067065228

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ถนนสายหนองกุงไทย ถึง บ้านธาตุทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว ถึง หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

175,200.00 บาท

175,200.00 บาท

3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 175,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ถนนสายหนองกุงไทย ถึง บ้านธาตุ

ทอง (ช่วงโสกป่าติ้ว  ถึง  หนองงูเหลือม) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 640622004177 55/2564 08/06/2564 163,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067066436

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายสามแยกบ้านฝายพญานาค ถึง ทางหลวง ๒๐๑   (ช่วงจากทางหลวง ๒๐๑  ถึง  หนองยายจันทร์ )  บ้านหนองคัน  หมู่ที่

๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175,200.00 บาท

175,200.00 บาท

3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 175,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสายสามแยกบ้านฝายพญานาค

ถึง ทางหลวง ๒๐๑   (ช่วงจากทางหลวง ๒๐๑  ถึง   หนองยายจันทร์ )  บ้านหนอง

คัน  หมู่ที่  ๒

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361000358838 นายเอลวิส  รัตนประทุม 640622004469 56/2564 08/06/2564 163,000.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067029021

จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กต 1302 ชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,030.00 บาท

29,030.00 บาท

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 13,500.00เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่แท้1

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 2,650.00เปลี่ยนแผงแอร์2

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 780.00เปลี่ยนไดเออร์3

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 850.00เปลี่ยนวาล์วแอร์4

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 2,150.00เปลี่ยนคอยเย็น5

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,250.00เปลี่ยนล้างระบบ6

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,250.00เปลี่ยนแว็คคัม+น้ำยาคอมแอร์7

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,850.00เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง off Road8

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 680.00เปลี่ยนกรองโซล่า9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,520.00เปลี่ยนน้ำมันเกียร์+เฟืองท้าย10

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 380.00เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน11

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 1,450.00เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง totala 4000+กรองน้ำมันเครื่อง12

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 480.00เปลี่ยนน้ำยาแอร์13

0363537000011 หจก.สว่างการยาง 240.00เปลี่ยนน้ำมันเบรก14

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363537000011 หจก.สว่างการยาง 640614029725 300/2564 02/06/2564 29,030.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067034750

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,036.00 บาท

5,036.00 บาท

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 240.00ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 101

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 180.00ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 82

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 480.00แท่นประทับใหญ่3

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 80.00หมึกเติมแท่นประทับ4

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 2,530.00กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม5

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 980.00เครื่องคิดเลข6

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 144.00คลิปดำ NO 1107

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 252.00คลิปดำ NO 1088

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 150.00ปากกาน้ำเงิน9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 640614046751 086/2564 02/06/2564 5,036.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067003661

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลธาตุทอง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122,472.00 บาท

122,472.00 บาท

0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 122,472.00

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลธาตุทอง ตามโครงการ

เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาค

การเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 640614005514 084/2564 01/06/2564 122,472.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067001967

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธาตุทองตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33,432.00 บาท

33,432.00 บาท

0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 33,432.00

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธาตุทองตามโครงการเยียวยา

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยง

โคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีการศึกษา2563

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 640614005354 083/2564 01/06/2564 33,432.00 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

เทศบาลตำบลธาตุทอง

64067008830

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,142.00 บาท

5,142.00 บาท

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 2,200.00กระดาษ เอ ๔1

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 150.00กระดาษปกสี เอ ๔2

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 2,400.00แฟ้ม อ่อน เอ ๔3

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 84.00คลิปหนีบกระดาษ No ๑๐๘4

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 60.00คลิปหนีบกระดาษ No ๑๐๙5

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 48.00คลิปหนีบกระดาษ No ๑๑๐6

0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 200.00เครื่องเย็บกระดาษ No ๓7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363560002904 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองคำภูเขียว 640614009970 085/2564 01/06/2564 5,142.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


