






ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63117410742

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

933,700.00 บาท

925,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303539000680 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง 900,000.00

วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม.

จำนวน ๑๘๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๒๐ บ่อ พร้อมคืนผิว

จราจร คสล. รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ ม. พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านสจ.ประพจน์ ถึงคลองยืมชลป

ระทานม.๘

0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง 814,569.00

0303550002839 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 799,999.00

0303558003141 ก้องปฐพี 851,500.00

0305537000200 บริษัท ส.ศิริมิตรการช่าง จำกัด 786,760.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305537000200 บริษัท ส.ศิริมิตรการช่าง จำกัด 640122004611 7/2564 07/01/2564 786,760.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63117394397

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

708,000.00 บาท

559,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303539000680 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณีก่อสร้าง 554,000.00

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่

กพัก ๑๑ บ่อ พร้อมคืนผิวจราจร คสล. รวมระยะทางไม่

น้อยกว่า ๑๑๗ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

0303542000326 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเกษมการโยธา 1999 495,600.00

0303550002839 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วาย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 599,999.00

0303558003141 ก้องปฐพี 514,600.00

0305537000200 บริษัท ส.ศิริมิตรการช่าง จำกัด 475,450.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305537000200 บริษัท ส.ศิริมิตรการช่าง จำกัด 640122004814 8/2564 07/01/2564 475,450.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64017023511

จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน  ๘๘-๐๕๘๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง 9,000.00

บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม จำนวน

๒ รายการ พร้อมค่าแรง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์

ก่อสร้าง

640114018688 77/2564 30/12/2563 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

64017086341

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,050.00 บาท

24,050.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3909800041571 นางวิภวานี  ชูศรี 24,050.00
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909800041571 นางวิภวานี  ชูศรี 640114091173 80/2564 30/12/2563 24,050.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64017084469

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,825.00 บาท

19,825.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309901198131 นางสาววิภาดา  วรรณรักษ์ 19,825.00
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309901198131 นางสาววิภาดา  วรรณรักษ์ 640114090717 79/2564 30/12/2563 19,825.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64017061659

จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 7,200.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  กองการศึกษา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 640114090054 78/2564 30/12/2563 7,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127510848

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (4 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 รวม 62 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

126,480.00 บาท

126,480.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 126,480.00
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (4 ม.ค. - 31 มี.ค. 64 รวม 62 วัน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 631214397917 3/2564 29/12/2563 126,480.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127522540

ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน ๙ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

468,000.00 บาท

468,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 468,000.00
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา  จำนวน ๖

เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631214408400 66/2564 29/12/2563 468,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127519171

ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา  จำนวน ๖ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 120,000.00
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา  จำนวน ๖

เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631214407656 19/2564 29/12/2563 120,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127539993

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,700.00 บาท

21,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 21,700.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๙๑๗๑ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631214420166 76/2564 30/12/2563 21,700.00 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

64017059224

จ้างเหมาทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71,825.00 บาท

71,825.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5300100091961 นายสุรสิทธ์  ประสิทธิ์สุวรรณ์ 71,825.00การจ้างงานเหมาทำความสะอาดเก็บกวาดถนนสาธารณะ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5300100091961 นายสุรสิทธ์  ประสิทธิ์สุวรรณ์ 640114091666 75/2564 29/12/2563 71,825.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

64017057722

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,198.00 บาท

11,198.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 11,198.00วัสดุสำนักงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 640114087911 71/2564 08/01/2564 11,198.00 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

63127516999

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา  จำนวน ๓ เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 3,000.00
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา  จำนวน ๓

เดืิอน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631214407628 63/2564 29/12/2563 3,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127514648

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง จำนวน ๙ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,500.00 บาท

31,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 31,500.00
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง จำนวน ๙ เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631214408522 62/2564 29/12/2563 31,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127512154

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน ๙ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

168,735.30 บาท

168,735.30 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 168,735.30
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด จำนวน ๙

เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๑๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631214406746 64/2564 29/12/2563 168,735.30 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127503412

ซื้อวัดสุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง จำนวน ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 120,000.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง จำนวน ๖ เดือน

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๔)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631214405439 65/2564 29/12/2563 120,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

63127490025

ซื้อถ่ายไฟฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

780.00 บาท

780.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 480.00ถ่ายไฟฉาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้

จำกัด

631214402047 61/2564 25/12/2563 480.00 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

63127492400

จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,600.00 บาท

5,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300600685871 นางจำรัส  วิลัยกรวด 5,600.00จ้างเหมาเช่าเต้นท์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600685871 นางจำรัส  วิลัยกรวด 631214401833 73/2564 25/12/2563 5,600.00 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

63127485543

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,800.00 บาท

55,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305544000058 บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 55,200.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305544000058 บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์

จำกัด

640114031746 68/2564 05/01/2564 55,200.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127426173

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,550.00 บาท

39,550.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 39,250.00วัสดุเครื่องแต่งกาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 631214340539 55/2564 24/12/2563 39,250.00 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

63127424983

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,540.00 บาท

6,540.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 6,090.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631214340023 56/2564 24/12/2563 6,090.00 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

63127423844

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,525.00 บาท

13,525.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 13,475.00น้ำมัน(12.18.16.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631214339794 57/2563 24/12/2563 13,475.00 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

63127427878

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,100.00 บาท

1,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 1,100.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 631214339440 58/2564 24/12/2563 1,100.00 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

63127432249

ซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,600.00 บาท

40,960.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3601000034479 เอ็ม เอ็ม พาณิชย์ 40,960.00
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3601000034479 เอ็ม เอ็ม พาณิชย์ 631214341048 1/2564 24/12/2563 40,960.00 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

63127439975

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,360.00 บาท

7,360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 7,360.00วัสดุงานบ้านงานครัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 631214358507 15/2564 25/12/2563 7,360.00 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

63127437560

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,135.00 บาท

19,135.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 19,135.00วัสดุก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631214358920 16/2564 25/12/2563 19,135.00 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

63127434808

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,140.00 บาท

9,140.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 9,140.00วัสดุเครื่องแต่งกาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 631214359160 17/2564 25/12/2563 9,140.00 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

63127439620

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มแบบก้อนขาวขุ่น,คลอรีนน้ำ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,545.00 บาท

99,545.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303544001095 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภวัชร์  เอ็นวายเซ็นเตอร์ 99,545.00
สารส้มแบบก้อนขาวขุ่น ๒๕ กก. จำนวน ๑๐,๕๐๐ กก.

คลอรีนน้ำ จำนวน ๔,๐๐๐ กก. (42.14.22.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303544001095 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภวัชร์  เอ็นวาย

เซ็นเตอร์

631214375415 20/2564 29/12/2563 99,545.00 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

63127431387

จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 5,600.00
การจ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตุลาคม

๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 631214362376 72/2564 25/12/2563 5,600.00 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

63127388358

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,170.00 บาท

3,170.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 3,170.00ตรายางสำหรับประทับ(60.12.17.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 631214305585 53/2563 23/12/2563 3,170.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127385609

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,500.00 บาท

47,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 47,410.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 631214303905 54/2564 24/12/2563 47,410.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127396140

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,863.00 บาท

49,863.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 49,863.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 631214346834 59/2564 25/12/2563 49,863.00 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

63127319541

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ป้ายไฟกระพริบเตือนเขตโรงเรียน  จำนวน  ๒ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 50,000.00
สัญญาณไฟจราจร(55.12.17.10 ) ป้ายไฟกระพริบเตือน

เขตโรงเรียน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้

จำกัด

631214243495 49/2564 18/12/2563 50,000.00 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

63127368960

จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงและอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,400.00 บาท

19,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 19,400.00
เหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงและอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซ

ค์ถังดับเพลิง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้

จำกัด

631214291347 71/2564 18/12/2563 19,400.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127372542

ซื้อแก๊ส LPG แก๊สหุงต้มพร้อมถัง ขนาด ๑๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,600.00 บาท

2,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309900286109 นายปฐวี  เทียนสุวรรณ 2,600.00แก๊ส LPG แก๊สหุงต้มพร้อมถัง ขนาด ๑๕ กก.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900286109 นายปฐวี  เทียนสุวรรณ 631214291996 50/2564 18/12/2563 2,600.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127453013

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอลล์ ๙๑ จำนวน ๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 1,139.50น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินแก๊สโซฮอลล์ ๙๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559006944 บริษัท  พงษ์กิต  จำกัด 631214356600 51/2564 18/12/2563 1,139.50 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

63127309188

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,140.00 บาท

7,140.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 7,140.00
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ รายละเอียด

ตามเอกสารแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305559004968 บริษัท รวมวิทยา จำกัด 631214237454 48/2564 17/12/2563 7,140.00 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

63127307369

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,800.00 บาท

68,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 68,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์(24.10.21.00 ) จำนวน  ๑๐ รายการ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 631214237155 47/2564 17/12/2563 68,800.00 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

63127206281

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,320.00 บาท

36,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305544000058 บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 36,320.00หมึก(12.17.17.03 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305544000058 บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์

จำกัด

631214223933 46/2564 17/12/2563 36,320.00 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

63127220929

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00 บาท

45,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1931000019951 นางสาวรชนิศ หนูเอียด 45,000.00
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ

ภาษี)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1931000019951 นางสาวรชนิศ หนูเอียด 631214225606 14/2564 17/12/2563 45,000.00 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

63127204472

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,050.00 บาท

36,050.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 36,050.00

บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )-

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  ๘๗-

๐๘๔๖ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631214221607 70/2564 17/12/2563 36,050.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127060894

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,040.00 บาท

20,040.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 20,000.00ยางมะตอย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 631214060040 36/2564 04/12/2563 20,000.00 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

63127084941

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดินแรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 20,800.00

จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดินแรงบดอัดไม่น้อยกว่า

๕ ตัน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน(ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631214063805 43/2564 04/12/2563 20,800.00 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

63127084524

ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอย ขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน  ๓๐๐ ถุง  (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 36,000.00
ยางมะตอย(30.12.16.00 )ขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม

จำนวน  ๓๐๐  ถุง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 631214066518 42/2563 04/12/2523 36,000.00 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

63127096209

ซื้อยาคาลาไมน์โลชั่น ขนาด ๖๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,500.00 บาท

2,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562002928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกิจเภสัช 2,200.00จัดซื้อยาคาลาไมน์โลชั่น ขนาด 60 มล.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกิจเภสัช 631214087152 41/2564 04/12/2563 2,200.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127095528

ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,900.00 บาท

10,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 10,900.00จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกิจกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3860300335048 พัฒนา ดิสทริบิวชั่น 631214073358 40/2564 04/12/2563 10,900.00 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127094886

ซื้อน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300100435434 นางสาวสมหมาย  สุขัง 600.00น้ำแข็ง(50.20.23.02 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300100435434 นางสาวสมหมาย  สุขัง 631214073275 39/2564 04/12/2563 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

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63127093835

ซื้อพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

2309900005418 ร้านอ้วนดอกไม้ 13,000.00จัดซื้อพานดอกไม้สด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2309900005418 ร้านอ้วนดอกไม้ 631214073151 38/2563 04/12/2563 13,000.00 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

63127083400

จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300600685871 นางจำรัส  วิลัยกรวด 8,000.00การจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600685871 นางจำรัส  วิลัยกรวด 631214072966 68/2564 04/12/2563 8,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


