












ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057371947

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  ขจ. ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,124.06 บาท

7,124.06 บาท

0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 7,124.06จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  ขจ. ๗๓๓๕ นม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 640514326592 223/2564 25/05/2564 7,124.06 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057365071

จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370.00 บาท

370.00 บาท

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 370.00จ้างเหมาทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 640514326972 222/2564 24/05/2564 370.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057324635

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

1309900651711 โอเคน  รักษาสัตว์ 19,000.00จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900651711 โอเคน  รักษาสัตว์ 640514303279 149/2564 25/05/2564 19,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057352283

จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องสำหรับผู้เข้าประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 500.00การจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องสำหรับผู้เข้าประชุม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 640514326007 220/2564 21/05/2564 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64067036747

ซื้อวัสดุตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,650.00 บาท

6,650.00 บาท

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 6,650.00จัดซื้อวัสดุตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ้น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 640614030780 147/2564 21/05/2564 6,650.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057294766

ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 15,000.00หินคลุก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514282055 147/2564 21/05/2564 15,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057298227

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,060.00 บาท

2,060.00 บาท

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 2,060.00จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 640514303681 222/2564 24/05/2564 2,060.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057300152

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,940.00 บาท

17,940.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 17,940.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514309835 150/2564 25/05/2564 17,940.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057260012

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 48,000.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 640514242213 144/2564 19/05/2564 48,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057271771

ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,690.00 บาท

4,690.00 บาท

3959900191958 พี เอ็น พาณิชย์ 4,690.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3959900191958 พี เอ็น พาณิชย์ 640514257665 145/2564 21/05/2564 4,690.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057264366

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,400.00 บาท

26,400.00 บาท

1249900055744 นายพิเชษฐ สุนทรวิทย์ 26,400.00ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1249900055744 นายพิเชษฐ สุนทรวิทย์ 640514256706 219/2564 21/05/2564 26,400.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057181587

ซื้อวัสดุสำนักงาน  (ม่านปรับแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3300600455698 ร้านผ้าม่านแสนดี 12,000.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  (ม่านปรับแสง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600455698 ร้านผ้าม่านแสนดี 640514152159 139/2564 14/05/2564 12,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057185173

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370.00 บาท

370.00 บาท

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 370.00จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 640514210704 206/2564 11/05/2564 370.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057187637

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,640.00 บาท

51,640.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 51,640.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514175490 141/2564 14/05/2564 51,640.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057188955

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผม. ๓๘๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,700.00 บาท

52,700.00 บาท

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 52,700.00ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผม. ๓๘๓๕ นม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 640514175295 216/2564 14/05/2564 52,700.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057214934

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 30,000.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๔๓ นม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 640514210108 216/2564 17/05/2564 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057216621

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

700.00 บาท

700.00 บาท

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 700.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 640514209754 218/2564 17/05/2564 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057211191

ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,800.00 บาท

15,800.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 15,800.00ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514209299 142/2564 17/05/2564 15,800.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057212134

ซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 3,000.00น้ำดื่มบริการประชาชน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 640514208904 143/2564 17/05/2564 3,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057268654

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370.00 บาท

370.00 บาท

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 370.00จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 640514242859 215/2564 14/05/2564 370.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057176393

จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำพร้อมเคลื่อนย้ายติดตั้งใหม่ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3361200228644 เอ็น.เค.วาย.นิคม เครื่องกรองน้ำ 10,000.00
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำพร้อมเคลื่อนย้ายติดตั้งใหม่ของอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361200228644 เอ็น.เค.วาย.นิคม เครื่องกรองน้ำ 640514159515 213/2564 14/05/2564 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057150677

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,860.00 บาท

95,860.00 บาท

0305548001008 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด 95,860.00จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305548001008 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จำกัด 640514161061 32/2564 13/05/2564 95,860.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057173911

ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,040.00 บาท

9,040.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 9,040.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514161467 140/2564 14/05/2564 9,040.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057172597

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,550.00 บาท

30,550.00 บาท

3309900293101 นางสาวพชิรารัชต์  ภัทรปภากุล 30,550.00การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900293101 นางสาวพชิรารัชต์  ภัทรปภากุล 640514160184 210/2564 11/05/2564 30,550.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057172597

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,550.00 บาท

30,550.00 บาท

3309900293101 นางสาวพชิรารัชต์  ภัทรปภากุล 30,550.00การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900293101 นางสาวพชิรารัชต์  ภัทรปภากุล 640514160184 210/2564 11/05/2564 30,550.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057083738

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380.00 บาท

380.00 บาท

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 370.00จ้างเหมาทำป้ายไวนิล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 640514096510 208/2564 11/05/2564 370.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057081582

จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 6,600.00การจ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305547001021
บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้

จำกัด
640514095824 207/2564 11/05/2564 6,600.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057082586

จ้างเหมาเติมแก้ส LPG (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

1309900286109 นายปฐวี  เทียนสุวรรณ 800.00การจ้างเหมาเติมแก้ส LPG (แก๊สหุงต้ม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900286109 นายปฐวี  เทียนสุวรรณ 640514095432 206/2564 11/05/2564 800.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057090686

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,001.00 บาท

48,001.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 48,001.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514098912 31/2564 11/05/2564 48,001.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057087859

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,250.00 บาท

75,250.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 75,250.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514094791 138/2564 11/05/2564 75,250.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057185173

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370.00 บาท

370.00 บาท

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 370.00จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 640514210704 206/2564 11/05/2564 370.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057185173

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

370.00 บาท

370.00 บาท

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 370.00จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 640514210704 206/2564 11/05/2564 370.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057057623

ซื้อมาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,500.00 บาท

18,500.00 บาท

3309901001384 บุญอยู่วิศวกรรม 18,500.00มาตรวัดน้ำ (มิเตอร์น้ำประปา)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901001384 บุญอยู่วิศวกรรม 640514096943 30/2564 11/05/2564 18,500.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057040882

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,880.00 บาท

37,880.00 บาท

0305551000084 บริษัท บิ๊กโปร นครราชสีมา จำกัด 37,880.00จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305551000084 บริษัท บิ๊กโปร นครราชสีมา จำกัด 640514058782 136/2564 06/05/2564 37,880.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057041779

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 500.00จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 640514059753 205/2564 06/05/2564 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057037035

จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

3100502864633 วอลล์เปเปอร์เซ็นเตอร์ 22,000.00จ้างเหมาทำผ้าคลุมโต๊ะประชุม  สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100502864633 วอลล์เปเปอร์เซ็นเตอร์ 640514059499 204/2564 06/05/2564 22,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057042765

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,730.00 บาท

23,730.00 บาท

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 23,730.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท. ๘๓๕๔ นม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 640514059310 203/2564 06/05/2564 23,730.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057043603

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,950.00 บาท

27,950.00 บาท

0303535000791 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สมพงษ์การไฟฟ้าโคราช 27,950.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303535000791
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สมพงษ์การไฟฟ้า

โคราช
640514058994 137/2564 06/05/2564 27,950.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057046178

ซื้อแผ่นสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,222.50 บาท

7,222.50 บาท

0305561005780 บริษัท ก.กรัญชัย จำกัด 7,222.50จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305561005780 บริษัท ก.กรัญชัย จำกัด 640514057877 135/2564 06/05/2564 7,222.50 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057046994

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,800.00 บาท

4,800.00 บาท

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 4,800.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 640514057572 134/2564 06/05/2564 4,800.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64057047701

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,990.00 บาท

29,990.00 บาท

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 29,990.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง
640514057153 133/2564 06/05/2564 29,990.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


