


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107340550

ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั่วตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3479900011458 ร้านวัฒนาการพิมพ์ 18,000.00วัสดุสำนักงาน(ตั๋วตลาด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3479900011458 ร้านวัฒนาการพิมพ์ 631014274501 11/2564 30/10/2563 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107326953

ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,053.60 บาท

6,053.60 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 6,053.60
อาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง

(ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631001004757 1/2564 01/10/2563 6,053.60 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107326892

ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,712.40 บาท

11,712.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 11,712.40
อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศ

อำนวย (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631001004786 2/2564 01/10/2563 11,712.40 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107326679

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,926.80 บาท

35,926.80 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 35,926.80
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชน

อุปถัมภ์) (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631001004816 3/2564 01/10/2563 35,926.80 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107326595

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

202,269.20 บาท

202,269.20 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 202,269.20
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐

ตุลาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631001004824 4/2564 01/10/2563 202,269.20 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107301502

จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

140,000.00 บาท

116,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0483558000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคะปัญญาก่อสร้าง 116,000.00
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสถาน

ศึกษาในสังกัดเทศบาล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483558000575 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคะปัญญาก่อสร้าง 631022007967 1/2564 28/10/2563 116,000.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107347052

จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนกาเทพภูมิธร ชุมชนที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

315,000.00 บาท

282,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473558000508 ดี ดี โฮม (2015) 282,000.00ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนกาเทพภูมิธร ชุมชนที่ ๑๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473558000508 ดี ดี โฮม (2015) 631022009840 2/2564 30/10/2563 282,000.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117227766

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,450.00 บาท

29,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 29,450.00วัสุดคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 631114223333 23/2564 18/11/2563 29,450.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117150787

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,309.00 บาท

11,309.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 11,309.00วัสดุสำนักงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 631114223997 22/2564 18/11/2563 11,309.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117149216

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,700.00 บาท

9,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100164058 ร้านดีดี คอมพิวเตอร์ 9,700.00วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100164058 ร้านดีดี คอมพิวเตอร์ 631114232401 24/2563 18/11/2563 9,700.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117149786

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 30,000.00วัสดุคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 631114249538 25/2564 18/11/2563 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117149428

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,985.00 บาท

9,985.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 9,985.00วัสดุงานบ้านงานครัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 631114253777 26/2564 18/11/2563 9,985.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117150905

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,067.00 บาท

19,067.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 19,067.00วัสดุสำนักงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 631114261985 27/2564 18/11/2563 19,067.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117151031

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100167839 ร้านถุงเงิน 19,985.00วัสดุงานบ้านงานครัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100167839 ร้านถุงเงิน 631114267669 28/2564 18/11/2563 19,985.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117430882

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 30,000.00วัสดุสำนักงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473561001919 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งขายดีแฮง 631214044363 29/2563 18/11/2563 30,000.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117349622

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,600.00 บาท

38,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100164058 ร้านดีดี คอมพิวเตอร์ 38,600.00ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)(44.10.31.03 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100164058 ร้านดีดี คอมพิวเตอร์ 631114298117 31/2563 27/11/2563 38,600.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117017723

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๓๙ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,020.00 บาท

16,020.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100142623 นาย ศรีวิลัย ขันตะราช/ ร้านอาภรณ์พาณิชย์ 16,020.00

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลข

ทะเบียน ๘๐-๘๒๓๙ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-

๔๕-๐๐๐๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100142623 นาย ศรีวิลัย ขันตะราช/ ร้านอาภรณ์

พาณิชย์

631114051969 14/2564 04/11/2563 16,020.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117016671

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหร่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๘ , ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,400.00 บาท

6,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1471100050234 ชลธิชา เอ็นจิเนียริ่ง 6,400.00
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหร่เครื่องปรับอากาศ หมายเลข

ครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๘ , ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๙

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100050234 ชลธิชา เอ็นจิเนียริ่ง 631114051577 15/2564 04/11/2563 6,400.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117382439

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๒๒ , ๔๒๐-๕๕-๐๐๒๑ , ๕๒๐-๔๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,200.00 บาท

23,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1471100050234 ชลธิชา เอ็นจิเนียริ่ง 23,200.00
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์

๔๒๐-๕๕-๐๐๒๒ , ๔๒๐-๕๕-๐๐๒๑ , ๕๒๐-๔๘-๐๐๑๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1471100050234 ชลธิชา เอ็นจิเนียริ่ง 631214013541 20/2564 30/11/2563 23,200.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117145135

ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,142.04 บาท

9,142.04 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 3,026.80

อาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง

(ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ประเภทนม

พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 6,115.24

อาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง

(ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ประเภทนมยู

เอส ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631101003175 5/2564 02/11/2563 9,142.04 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117146853

ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,687.86 บาท

17,687.86 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 5,856.20

อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศ

อำนวย (ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 11,831.66

อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศ

อำนวย (ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ประเภทนมยู เอส ที  ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631201004453 6/2564 02/11/2563 17,687.86 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117147855

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,256.02 บาท

54,256.02 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 17,963.40

อาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชน

อุปถัมภ์) (ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 36,292.62

อาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชน

อุปถัมภ์) (ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

ประเภทนมยู เอส ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631201004531 7/2564 02/11/2563 54,256.02 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117148532

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

305,463.38 บาท

305,463.38 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 101,134.60

อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ (ระหว่างวันที่ ๑-๑๓

พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง

ขนาด ๒๐๐ ซีซี

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 204,328.78

อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ (ระหว่างวันที่ ๑๔ -

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ประเภทนมยู เอส ที ชนิดถุง

ขนาด ๒๐๐ ซีซี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631201004551 8/2564 02/11/2563 305,463.38 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107348386

จ้างขยายผิวจราจรถนนรวมมิตร ข้างวัดศรีโพนเมือง ฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

378,000.00 บาท

363,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473560003021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัฒน์ 2017 363,000.00
ขยายผิวจราจรถนนรวมมิตร ข้างวัดศรีโพนเมือง ฝั่งทิศ

ตะวันออก ชุมชนที่ ๑๕

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473560003021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริพัฒน์ 2017 631122000699 3/2564 03/11/2563 363,000.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63107348712

จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

413,000.00 บาท

374,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0473559001257 กชกร 2559 374,000.00ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสิงห์ยอดทอง ชุมชนที่ ๑๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473559001257 กชกร 2559 631022010196 4/2564 03/11/2563 374,000.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63117443732

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,720.00 บาท

6,720.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100167839 ร้านถุงเงิน 6,720.00วัสดุงานบ้านงานครัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100167839 ร้านถุงเงิน 631214048040 41/2564 03/12/2563 6,720.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127066174

ซื้อยางรถฟาร์มแทคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๑๕ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,300.00 บาท

8,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3480900200554 ร้านอากาศยางยนต์ 8,300.00
ซื้อยางรถฟาร์มแทคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๑๕

สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๖-๐๐๐๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480900200554 ร้านอากาศยางยนต์ 631214091968 43/2564 07/12/2563 8,300.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127167462

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า(TOYOTA) ทะเบียน นข ๑๘๖๐ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,800.00 บาท

16,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1470100056452 ร้านอากาศการยาง 16,800.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า

(TOYOTA) ทะเบียน นข ๑๘๖๐ สกลนคร หมายเลข

ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๖ - ยางยี่ห้อ บริสโตน ๒๑๕-๗๐-

๑๕ R๖๑๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1470100056452 ร้านอากาศการยาง 631214131303 44/2564 09/12/2563 16,800.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127369262

ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1470500006436 ร้านครูอรทัยบ้านสกรีน 10,000.00
ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน ตามโครงการอาหารปลอดภัย

ประจำปี ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1470500006436 ร้านครูอรทัยบ้านสกรีน 631214283435 45/2564 16/12/2563 10,000.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127096070

จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,025.00 บาท

8,025.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0107545000161 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 8,025.00
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

ตำบลอากาศอำนวย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107545000161 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 631214116849 26/2564 08/12/2563 8,025.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127372148

จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100025155 นางถาวร  เพริศแก้ว 9,000.00
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ตามโครงการ

อาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100025155 นางถาวร  เพริศแก้ว 631214288495 32/2564 16/12/2563 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127368814

จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และซ่อมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,170.00 บาท

11,170.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3471100164058 ร้านดีดี คอมพิวเตอร์ 11,170.00
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และซ่อมเปลี่ยนจอ

คอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3471100164058 ร้านดีดี คอมพิวเตอร์ 631214326046 35/2564 24/12/2563 11,170.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127326012

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด(FORD) ทะเบียน นข ๑๖๑๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,800.00 บาท

12,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1470100056452 ร้านอากาศการยาง 12,800.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด(FORD)

ทะเบียน นข ๑๖๑๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-

๔๘-๐๐๐๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1470100056452 ร้านอากาศการยาง 631214288988 47/2564 22/12/2563 12,800.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127394970

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ชนิดบรรจุถุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,000.00 บาท

99,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730200346740 นางสาว ขวัญเรือน ขุนพิทักษ์ 99,000.00วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย ชนิดบรรจุถุงสำเร็จ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200346740 นางสาว ขวัญเรือน ขุนพิทักษ์ 631214325448 48/2564 24/12/2563 99,000.00 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127067656

ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,053.60 บาท

6,053.60 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 6,053.60
อาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง

(ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631201008703 9/2564 01/12/2563 6,053.60 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127067870

ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,712.40 บาท

11,712.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 11,712.40
อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอากาศ

อำนวย (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631201008675 10/2564 01/12/2563 11,712.40 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127068032

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,926.80 บาท

35,926.80 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 35,926.80
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชน

อุปถัมภ์) (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631201009295 11/2564 01/12/2563 35,926.80 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

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

63127068209

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

202,269.20 บาท

202,269.20 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 202,269.20
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐

ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000388331 สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ  จำกัด 631201009301 12/2564 01/12/2563 202,269.20 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


