
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057427181

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3930500207590 ร้านดวงฤดีเฟอร์นิเจอร์ 6,250.00เสื่อน้ำมันแบบโฟม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500207590 ร้านดวงฤดีเฟอร์นิเจอร์ 640514358403 43/2564 28/05/2564 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067028894

ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

143,900.00 บาท

143,900.00 บาท

1930500186839 ร้านควนขนุนเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 3,000.00น้ำยาฆ่าเชื้อ สารเบนซัลโคเนียมคลอไรด์ ขนาด 3.8 ลิตร/แกลลอน1

1930500186839 ร้านควนขนุนเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 133,020.00

หน้ากากอนามัย 3 ชั้น                  ยี่ห้อ(Disposable face mash (จำนวน 1,500

กล่อง)                                -ยี่ห้อ Medical face mask Changling medical

(จำนวน 717 กล่อง)

2

1930500186839 ร้านควนขนุนเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 5,550.00หน้ากาก N95  ยี่ห้อ 3 M รุ่น Vflex 9150 (1 กล่อง/10 ชิ้น)3

1930500186839 ร้านควนขนุนเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 3,400.00แอลกอฮอล์เจล ยี่ห้อ T Nat4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1930500186839
ร้านควนขนุนเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์

ทางการแพทย์
640614026004 44/2564 28/05/2564 143,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057341431

ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

114,240.00 บาท

114,240.00 บาท

0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 114,240.00นม ยู.เอช.ที. 200 มิลลิลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 640501006579 1/2564 25/05/2564 114,200.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057174469

ซื้อเครื่องซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,000.00 บาท

29,000.00 บาท

3909900186091 ร้านธนโชติ 29,900.00เครื่องซับเมอร์ส  ขนาด 1.5 แรงม้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900186091 ร้านธนโชติ 640514152803 40/2564 14/05/2564 29,000.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057158586

จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-6128 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,900.00 บาท

19,900.00 บาท

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 2,850.00น้ำมันเครือง1

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 800.00กรองน้ำมันเครื่อง2

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 350.00สายพานแอร์3

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 800.00สายพานพัดลม4

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 200.00ลูกปืนรอกคัดสายพานแอร์5

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 900.00ไฟท้าย6

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 800.00ไฟหรี่บนหลังคา7

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 4,800.00ไฟไซเรนบนหลังคาหน้าและหลัง8

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 700.00สัญญาณเสียงไฟถอยหลัง9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 800.00ไฟสปอร์ตไลท์ส่องหลัง10

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 200.00สวิทดึงปิดเปิดไฟ11

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 600.00เฟรสเชอร์ไฟเลี้ยวรีเลย์ไฟเลี้ยว12

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 1,700.00เกลียวล็อคฝาปิดท้าย13

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 2,000.00ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กครอบเกียร์14

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 800.00สายไฟ15

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 850.00ถอดเปลี่ยนโอริงท่อแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์16

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 1,200.00ค่าแรง17

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 640514202584 40/2564 14/05/2564 19,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057197339

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,200.00 บาท

10,200.00 บาท

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 150.00ซองน้ำตาล A4 ครุฑ1

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 225.00ซองน้ำตาล A4 ขยายข้าง ครุฑ2

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 60.00สันปกสีฟ้า ขนาด 5 MM3

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 70.00สันปกสีฟ้า ขนาด 7 MM4

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 80.00สันปกสีฟ้า ขนาด 10 MM5

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 100.00สันปกสีฟ้า ขนาด 15 MM6

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 200.00แผ่นใสทำปก อิซิเทด (100 แผ่น)7

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 140.00กระดาษ ขาว  ขนาด 180g (50 แผ่น)8

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 300.00สติ๊กเกอร์ ขาวด้าน A4 สีขาว (50 แผ่น)9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 380.00การ์ดสี A4 ขนาด 120 g 180 แผ่น สีม่วง10

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 300.00มีดคัดเตอร์ สแตนเลส นานมี11

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 240.00ลวดเสียบ ขนาด 50 ตัว ตราม้าเหลือง12

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 200.00ลวดเย็บกระดาษ Max เบอร์ 1013

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 300.00คลิบบอร์ด ออก้า A414

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 495.00กระดาษสี A4 ขนาด 180 g 180 แผ่น สีฟ้า,สีชมพู,สีเขียว15

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 200.00กระดาษสี ขนาด 80 g สีเหลือง16

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 600.00แผ่น DVD-R PRINCO 50 แผ่น17

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 200.00ซองใส่แผ่นซีดี 2 หน้า (1x100X)18

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 30.00น้ำหมึกเติมแป้นประทับ ตราม้า สีแดง ขนาด 28 ซีซี19

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 80.00แท่นประทับ ตราม้า สีแดง20

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 50.00เชือกขาวแดง ความยาว 180 เมตร ดอกบัว21

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 120.00ลวดยิงกระดาษ Max T3-10 MB22

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 350.00ซองขาว 9/125 A ครุฑ ตรานก23

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 75.00คลิปดำ ตราม้า เบอร์ 111 (25 mm)24

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 105.00คลิปดำ ตราม้า เบอร์ 110 (32 mm)25

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 120.00คลิปดำ ตราม้า เบอร์ 109 (50 mm)26

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 1,800.00เครื่องคิดเลข CASIO DJ 120D Plus27

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 600.00ตรายาง ขนาด 16 พอยท์(นางชลฑิชา หมื่นหนู)นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย28

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 300.00ตรายาง ขนาด 16 พอยท์(นายโรม  สุขใส)รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย29

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 360.00
ตรายาง ขนาด 16 พอยท์(นายโรม  สุขใส)รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย
30

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 360.0031

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 300.00ตรายาง ขนาด 16 พอยท์(นางสุจิน  เมืองจันทร์)รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย32

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 360.00
ตรายาง ขนาด 16 พอยท์(นางสุจิน  เมืองจันทร์)รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ

แทนนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย
33

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 360.0034

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 150.00
ตรายาง ขนาด 16 พอยท์(นางสาวฐิติภา คงนุ่ม)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฎิบัติการ
35

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 150.00ตรายาง ขนาด 16 พอยท์(นางสาวปริญดา ป่ากว้าง)เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน36

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 400.00
ตรายาง ขนาด 16 พอยท์เทศบาลตำบลทะลน้อย 100 หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อยอำเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง
37

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 200.00
ตรายาง ขนาด 18 พอยท์มาตรการประหยัดกระดาษใช้กระดาษสองหน้าหน้านี้ยกเลิก

ไม่ใช้
38

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 640514179985 41/2564 14/05/2564 10,200.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057077165

ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,400.00 บาท

6,400.00 บาท

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 2,875.00กระดาษไอเดียเวิร์ค A4 80 แกรม1

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 40.00ตรายาง A/C PAYEE ONLY2

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 40.00ตรายาง จ่ายแล้ว3

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 450.00ตรายาง นางชลฑิชา หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย4

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 450.00ตรายาง นายโรม สุขใส รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย5

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 540.00
ตรายาง นายโรม สุขใส รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีทะเล

น้อย
6

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 540.00
ตรายาง นายโรม สุขใส รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบล

ทะเลน้อย
7

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 540.00
ตรายาง นางสุจิน เมืองจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย
8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 540.00
ตรายาง นางสุจิน เมืองจันทร์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี

ตำบลทะเลน้อย
9

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 510.00ตรายาง นางสุจิน เมืองจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย10

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 640514069366 39/2564 06/05/2564 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057415551

ซื้อถุงยังชืพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,120.00 บาท

22,120.00 บาท

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 8,200.00ข้าวสารเสือ ขนาด 5 กิโลกรัม1

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 1,476.00มาม่า (ต้มยำกุ้ง)2

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 2,050.00น้ำมันปาล์ม ตราทับทิม ขนาด 1 ลิตร3

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 4,920.00ปลากระป๋อง (สามแม่ครัว)4

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 779.00น้ำปลาทิพรส ขนาด 300 มล.5

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 4,510.00ไข่ไก่ เบอร์ 26

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 135.00ถุงพลาสติก ขนาด 20x30 ซม.7

3930500201834 ร้านน้องออมสิน 50.00ถุงพลาสติก ขนาด 9x18 ซม.8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500201834 ร้านน้องออมสิน 640514356227 42/2564 28/05/2564 22,120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


