
















ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63097506929

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,000,000.00 บาท

996,890.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303545002516 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง 820,000.00

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐

เมตร ยาว ๕๒๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๒,๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

บริเวณซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๙

0303547002351 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) 820,000.00

0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง 850,000.00

0363535000286 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณกลการจัตุรัส 970,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303547002351 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตติญชัย (2004) 631022009314 2/2564 09/11/2563 820,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63107065151

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

200,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 200,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑

ธันวาคม ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631014077262 3/2564 01/10/2563 200,000.00 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

63107384080

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,400.00 บาท

1,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309901801178 ร้าน ชัยวารินทร์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,400.00ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901801178 ร้าน ชัยวารินทร์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 631014286369 41/2564 30/10/2563 1,400.00 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

63107380709

จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,608.00 บาท

10,608.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309900621595 นายธนากร เกวียนโคกกรวด 10,608.00ซ่อมแซมฝ้าเพดาน (สำนักปลัด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900621595 นายธนากร เกวียนโคกกรวด 631014285091 40/2564 30/10/2563 10,608.00 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

63107380744

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี ชั้น ๒ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,000.00 บาท

32,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300600455698 ร้านผ้าม่านแสนดี 32,000.00
ผ้าม่าน(52.13.15.03 ) พร้อมติดตั้ง ห้องปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรี ชั้น ๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600455698 ร้านผ้าม่านแสนดี 631114056030 25/2564 05/11/2563 32,000.00 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

63117251080

จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,925.00 บาท

41,925.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101326442 นายบุญภพ  ศรีพนม 41,925.00จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกิจการประปา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101326442 นายบุญภพ  ศรีพนม 631114244582 4/2564 30/10/2563 41,925.00 ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด

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

63117240626

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,925.00 บาท

41,925.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101047098 นายพันธ์ทิพย์  โสภานีย์ 41,925.00
การจ้างงานเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน

กิจการประปา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101047098 นายพันธ์ทิพย์  โสภานีย์ 631114245060 5/2564 30/10/2563 41,925.00 ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด

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

63107326239

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,360.00 บาท

12,360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 12,360.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 631014271923 14/2564 27/10/2563 12,360.00 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

63107341545

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  โต๊ะหมู่บูชา หมู่๙ ปิดทอง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309901391816 ร้านเอ็กเส็ง 20,000.00โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะบูชา(60.10.65.07 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901391816 ร้านเอ็กเส็ง 631114046342 24/2564 05/11/2563 20,000.00 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

63107293010

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม หมู่่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

492,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5300190001036 นายพะนอ  นากระโทก 490,700.00ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม (72.12.11.03 ) หมู่ที่ ๑๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5300190001036 นายพะนอ  นากระโทก 631022007780 1/2564 27/10/2563 490,700.00 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

63107291512

ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก ๑๐๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 75,000.00
หินคลุก (31.99.99.99 -1704000000000000)

[1704000000000000,หินคลุก]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631014228103 10/2564 26/10/2563 75,000.00 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

63107289974

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147,000.00 บาท

147,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 147,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนนักปลัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 631001004459 2/2564 29/10/2563 147,000.00 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

63107301915

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลข ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง 2,800.00
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลข

๘๔-๔๔๘๑ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์

ก่อสร้าง

631014252256 39/2564 26/10/2563 2,800.00 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

63107298713

จ้างซ่อมแซมจักรยานยนต์ ทะเบียน งจจ ๔๗๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,320.00 บาท

1,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309900542989 นายอิทธิพร  ยมจะบก 1,320.00
จ้างเหมาซ่อมแซมจักรยานยนต์ ทะเบียน งจจ ๔๗๐

นครราชสีมา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900542989 นายอิทธิพร  ยมจะบก 631014251929 32/2564 26/10/2563 1,320.00 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

63107294666

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 9,500.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631014258121 11/2564 26/10/2563 9,500.00 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

63107366263

ซื้อค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,800.00 บาท

1,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 1,800.00ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 631014271024 12/2564 26/10/2563 1,800.00 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

63107365462

จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 10,000.00จ้างเหมาทำป้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 631014271228 38/2564 26/10/2563 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63107364000

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3301400604381 นายรัตนะ แสนตะคุ 3,000.00จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301400604381 นายรัตนะ แสนตะคุ 631014271539 37/2564 26/10/2563 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

63107361461

จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ทำสายสะพายกำมะหยี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730600011443 นายพิศิษฐ์  ศรีสมบุญ 6,000.00
จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ทำสายสะพายกำมะหยี่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730600011443 นายพิศิษฐ์  ศรีสมบุญ 631014271393 36/2564 26/10/2563 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63107356266

จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309900757205 นางถาวร  ขันฤทธิ์ 27,000.00

การจ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ค่าตกแต่งเวที , ค่าจัดทำกระทง

เอกเทศบาล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900757205 นางถาวร  ขันฤทธิ์ 631014270840 34/2563 26/10/2563 27,000.00 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

63107355254

จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- เวทีและเครื่องเสียง , เช่าอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ,  เครื่องเสียงรถเห่ในขบวนกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,000.00 บาท

42,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101324881 นายเกียรติศักดิ์  กูบโคกกรวด 42,000.00

จ้างเหมาตามงานโครงการประเพณีลอยกระทง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- เวทีและเครื่องเสียง , เช่าอุปกรณ์

เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ ,  เครื่องเสียงรถเห่ในขบวนกระทง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101324881 นายเกียรติศักดิ์  กูบโคกกรวด 631014270677 35/2564 26/10/2563 42,000.00 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

63107353037

ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303559003315 ห้างหุ้นส่วน รสกร เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 10,000.00จัดซื้อถ้วยรางวัล(49.10.17.02 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303559003315 ห้างหุ้นส่วน รสกร เทรดดิ้ง แอนด์ ดี

เวลลอปเม้นท์

631014271656 13/2564 26/10/2563 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63117001019

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,140.00 บาท

39,140.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 39,140.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันฯ ประจำเดือน พ.ย.

2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 631114015239 1/2564 26/10/2563 39,140.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63107189151

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มแบบก้อนข่าวขุ่นและคลอรีน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160,725.00 บาท

160,725.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305557000752 บริษัท  สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จำกัด 160,725.00
คลอรีน ซีแอล(12.14.19.01 )  และ การจัดการคุณภาพน้ำ

(70.17.16.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557000752 บริษัท  สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์

จำกัด

631014138900 2/2564 16/10/2563 160,725.00 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

63107222697

ซื้อวัสดุบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,900.00 บาท

75,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 75,900.00จัดซื้อวัสดุบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631014162190 7/2564 16/10/2563 75,900.00 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

63107289909

จ้างเหมาทำอาหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101471817 นางพวงพรรณ  เพมะ 120,000.00

บริการจ้างเหมาทำอาหาร(90.10.18.00 ) รายละเอียดตาม

รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงานและกำหนดราคา

กลางการจ้างเหมาทำอาหาร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101471817 นางพวงพรรณ  เพมะ 631014213232 30/2564 16/10/2563 120,000.00 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

63117355259

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,389.50 บาท

15,389.50 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 15,389.50น้ำมัน(12.18.16.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631114269541 8/2564 16/10/2563 15,389.50 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

63107141865

จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

445.00 บาท

445.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 445.00
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ขนาด

๒๕๗๑๓๕ ซม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 631014103405 29/2564 12/10/2563 445.00 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

63107144008

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

224,000.00 บาท

224,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300200526342 ร้านมหาศรีอะไหล่ยนต์ 218,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  สำนักปลัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300200526342 ร้านมหาศรีอะไหล่ยนต์ 631001002410 1/2564 14/10/2563 218,000.00 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

63107151961

จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309900621595 นายธนากร  เกวียนโคกกรวด 4,000.00
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่างภายในสำนักงาน

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900621595 นายธนากร  เกวียนโคกกรวด 631014160172 31/2564 19/10/2563 4,000.00 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

63107072289

ซื้อวัสดุสำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,790.00 บาท

15,790.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 15,790.00
จัดซื้อวัสดุสำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631014053644 1/2564 06/10/2563 15,790.00 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

63107118676

จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 7,200.00
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย กองการศึก๋ษา  จำนวน ๓ เดือน

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 631014160558 26/2564 05/10/2563 7,200.00 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

63107115277

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,400.00 บาท

14,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 14,400.00
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย กองช่าง  จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 631014160958 27/2564 05/10/2563 14,400.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


