


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117461663

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,410.00 บาท

6,410.00 บาท

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 360.00เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสม F1 วีนัส สีเหลือง บรรจุ 15 เมล็ด1

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 1,200.00แผ่นฟองน้ำละเอียด2

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 1,000.00รองเท้าบูทสีดำกันน้ำ กันน้ำมัน3

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 950.00ปั๊มน้ำ ขนาด 45 วัตต์ AQUA by CLINTON4

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 2,080.00อาหารสำหรับไก่ไข่ เอราวัณ น้ำหนักสุทธิ 30 กก.5

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 200.00อวนล้อมไก่ ขนาด 1.5 เมตร6

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 600.00กระถางพลาสติกสีดำ เบอร์ 147

1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 20.00เชือกฟาง ขนาด 140 เมตร8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1810600044158 ร้านบุญเกื้อการเกษตร 641114368823 4/2565 23/11/2564 6,410.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117351487

วัสดุสำนักงาน (จำนวน 23 รายกา)

27,107.00 บาท

27,107.00 บาท

3800900248057 วิษณุรักษ์ โกดี 27,107.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตามเอกสารแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800900248057 วิษณุรักษ์ โกดี 641114291568 1/2564 22/11/2564 27,107.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117318625

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,000.00 บาท

47,000.00 บาท

5810600016301 ร้านศักดิ์สิทธิ์พาณิชย์ 47,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5810600016301 ร้านศักดิ์สิทธิ์พาณิชย์ 641114274151 9/2565 17/11/2564 47,000.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117365198

ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ                แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  จำนวน 9 ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,085.00 บาท

5,085.00 บาท

0813557001019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัย ปลายพระยา การค้า 5,085.00
จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0813557001019
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัย ปลาย

พระยา การค้า
641114291637 10/2564 16/11/2564 5,085.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117255187

จ้างออกแบบพร้อมจัดทำป้ายเหล็กพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3810500142880 วรพรรณการพิมพ์ 6,000.00จัดจ้างออกแบบพร้อมจัดทำป้ายเหล็กพร้อมขาตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3810500142880 วรพรรณการพิมพ์ 641114205565 7/2565 15/11/2564 6,000.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117264347

ซื้อโซดาไฟสำหรับใช้ในภารกิจงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

1810600002307 นาย ธนวัฒน์ ทองกอบ 7,500.00จัดซื้อโซดาไฟ ตราพระอาทิตย์ บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1810600002307 นาย ธนวัฒน์ ทองกอบ 641114224690 8/2564 15/11/2564 7,500.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117267294

ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในภารกิจงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,558.00 บาท

11,558.00 บาท

1810600002307 นาย ธนวัฒน์ ทองกอบ 11,558.00
จัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับนำมาใช้ในภารกิจงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 10 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1810600002307 นาย ธนวัฒน์ ทองกอบ 641114244412 9/2565 15/11/2564 11,558.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117306201

จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ป้ายไวนิลและฟิวเจอร์บอร์ดวัวพร้อมออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,748.00 บาท

5,748.00 บาท

3810500142880 วรพรรณการพิมพ์ 768.00ป้ายโฟมบอร์ด ขนาด 80x120 ซม.1

3810500142880 วรพรรณการพิมพ์ 1,380.00ป้ายไวนิล ขนาด 2.3x3 เมตร2

3810500142880 วรพรรณการพิมพ์ 3,600.00ฟิวเจอร์บอร์ดวัวพร้อมขาตั้ง ขนาด 1.2x1.8 เมตร3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3810500142880 วรพรรณการพิมพ์ 641114255553 3/2565 12/11/2564 5,748.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117256346

ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,050.00 บาท

49,050.00 บาท

3820400265629 จูนการไฟฟ้า 49,050.00
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ดำเนินงานภายใต้โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำ

ปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3820400265629 จูนการไฟฟ้า 641114210054 1/2565 11/11/2564 49,050.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117324511

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,947.00 บาท

16,947.00 บาท

3820400265629 ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง 16,947.00

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ สำหรับดำเนินงานภายใต้โครงการ

ประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2564  จำนวน  11  รายการ  (รายละเอียดปรากฎ

ตามเอกสารแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3820400265629 ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง 641114277031 2/2565 11/11/2564 16,947.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117207012

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4483 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

5841200029279 นายจีรพันธ์ ทองตากรณ์ 4,500.00เปลี่ยนสวิตช์ไมล์รถบรรทุกขยะ1

5841200029279 นายจีรพันธ์ ทองตากรณ์ 500.00ค่าแรง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5841200029279 นายจีรพันธ์ ทองตากรณ์ 641114168329 5/2565 10/11/2564 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117195077

จ้างซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3859 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,970.00 บาท

5,970.00 บาท

1819900010095 อู่นิยมการช่าง โดยนายสุริยา  แก้วเกลี้ยง 5,970.00จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3859 จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1819900010095
อู่นิยมการช่าง โดยนายสุริยา  แก้ว

เกลี้ยง
641114169112 6/2564 10/11/2564 5,970.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117079908

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,250,000.00 บาท

1,247,093.12 บาท

0845559001646 บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด 330,526.56นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดถุง1

0845559001646 บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด 916,566.56นม ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0845559001646 บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จำกัด 641101002305 1/2564 25/10/2564 1,247,093.12 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117058177

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องย่อยอเนกประสงค์ ทำขุยมะพร้าวได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1810600044158 บุญเกื้อการเกษตร 30,000.00

เครื่องบดสับย่อยอเนกประสงค์ (ทำขุยมะพร้าวได้) แบบ 2 ระบบ มีระบบย่อยหยาบ

ออกช่องคายชิ้นงานด้านข้างและมีระบบย่อยละเอียดผ่านตะแกรง น้ำหนักประมาณ

60 กิโลกรัม (รวมเครื่องยนต์) ขนาด 6.5-8 แรงม้า มี 2 ล้อ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1810600044158 บุญเกื้อการเกษตร 641114055113 2/2565 03/11/2564 30,000.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117057438

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,690.00 บาท

41,690.00 บาท

1900700133704 นางสาว อมราวดี อินทร์แก้ว 3,390.00โฟโต้สวิทช์ ขนาด 10 แอมป์1

1900700133704 นางสาว อมราวดี อินทร์แก้ว 5,400.00ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์2

1900700133704 นางสาว อมราวดี อินทร์แก้ว 30,000.00หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 วัตต์ สีขาว3

1900700133704 นางสาว อมราวดี อินทร์แก้ว 2,900.00สวิทช์แสงแดด แบบปลั๊กอิน4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1900700133704 นางสาว อมราวดี อินทร์แก้ว 641114058963 1/2565 03/11/2564 41,690.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117150225

ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,560.00 บาท

13,560.00 บาท

0813557001019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัย ปลายพระยา การค้า 13,560.00
จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0813557001019
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัย ปลาย

พระยา การค้า
641114140840 3/2564 02/11/2564 13,560.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64107193991

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพล โดยวิธีคัดเลือก

1,771,000.00 บาท

1,746,000.00 บาท

0813549000483 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ณรงค์ศักดิ์ การโยธา 1,738,000.00โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงพล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0813549000483
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ณรงค์ศักดิ์ การ

โยธา
641122003213 1/2565 30/11/2564 1,738,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117502363

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,890.00 บาท

60,890.00 บาท

0815551000560 บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) จำกัด 60,890.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0815551000560 บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) จำกัด 641214022392 2/2565 30/11/2564 60,890.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117500134

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,395.00 บาท

24,395.00 บาท

3800900248057 วิษณุรักษ์ โกดี 24,395.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800900248057 วิษณุรักษ์ โกดี 641214019168 2/2564 25/11/2564 24,395.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117525550

ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ                แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  จำนวน 24 ชุด

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,560.00 บาท

13,560.00 บาท

0813557001019 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัย ปลายพระยา การค้า 13,560.00
จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0813557001019
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัย ปลาย

พระยา การค้า
641214009829 11/2565 24/11/2564 13,560.00 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

เทศบาลตำบลปลายพระยา

64117406856

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

74,700.00 บาท

1829900135475 นางสาวพิมพ์ชยา ชนะกุล 74,700.00ชุดรับแขก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1829900135475 นางสาวพิมพ์ชยา ชนะกุล 641114323038 1/2565 23/11/2564 74,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


