








ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

63117441768

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,200.00 บาท

41,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 41,200.00

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (๑-

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 640114038441 2/2564 30/11/2563 41,200.00 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

63127009588

ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันควาคม

๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
468,596.70 บาท

468,596.70 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 468,596.70

นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(50.13.17.01 )  นมพาสเจอร์ไรส์

รสจืด ชนิดถุง  และ นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง (ราย

ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ฯ แนบท้าย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด

631201002281 3/2564 30/11/2563 468,596.70 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

63117361716

จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ ผห.๗๐๗๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,320.00 บาท

13,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 13,320.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631114289947 7/2564 27/11/2563 13,320.00 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

63117362440

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดันน้ำ  ๐๕๕-๔๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,100.00 บาท

29,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3301100328523 นายสุพจน์  มุ่งแฝงกลาง 29,100.00
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )-  ซ่อมแซมเครื่อง

ดันน้ำ  ๐๕๕-๔๘-๐๐๑๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301100328523 นายสุพจน์  มุ่งแฝงกลาง 631114290123 8/2564 27/11/2563 29,100.00 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

63117385219

ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,225.00 บาท

4,225.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 4,225.00น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (กิจการประปา)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631214013350 9/2564 01/12/2563 4,225.00 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

63117386438

จ้างซ่อมแซมครุภัณคอมพิวเตอร์ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

850.00 บาท

850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303563000619 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเครื่องถ่ายออโตเมชั่น 850.00ซ่อมแซมครุภัณคอมพิวเตอร์ (กิจการประปา)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303563000619 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชเครื่องถ่าย

ออโตเมชั่น

631214014462 9/2564 01/12/2563 850.00 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

63117386756

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ผห.7087 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,413.30 บาท

3,413.30 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303553003356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแบตเตอรี่ 3,413.30แบตเตอรี่ของพาหนะ(26.11.17.03 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303553003356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแบตเตอรี่ 631214013676 10/2564 01/12/2563 3,413.30 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

63117373894

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,400.00 บาท

21,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 21,400.00
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )-

ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631214013096 64/2563 01/12/2563 21,400.00 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

63117393555

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,365.00 บาท

61,365.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 61,365.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631214014093 11/2564 01/12/2563 61,365.00 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

63117374927

ซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305557000752 บริษัท  สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จำกัด 149,800.00เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557000752 บริษัท  สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์

จำกัด

631214339083 12/2564 04/12/2563 149,800.00 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

63117372611

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,800.00 บาท

27,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง 27,800.00
บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )-

ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๘-๐๕๘๒ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์

ก่อสร้าง

631214026056 65/2564 02/12/2563 27,800.00 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

63117375159

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง  ขจ. ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,889.00 บาท

2,889.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303553003356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแบตเตอรี่ 2,889.00แบตเตอรี่ของพาหนะ(26.11.17.03 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303553003356 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแบตเตอรี่ 631214024360 33/2564 02/12/2563 2,889.00 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

63127409500

จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 462.00การโฆษณาบนป้ายโฆษณาขนาดเล็ก(82.10.15.02 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 631214316830 63/2564 24/11/2563 462.00 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

63127404392

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,575.00 บาท

2,575.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 2,575.00วัสดุสำนักงาน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901283118 อุดมพาณิชย์ 936 631214316655 32/2564 24/11/2563 2,575.00 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

63117283914

ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,260.00 บาท

15,260.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309900457015 สวนรุ่งโรจน์ 15,260.00วัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900457015 สวนรุ่งโรจน์ 631114217728 30/2564 18/11/2563 15,260.00 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

63117394494

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,975.00 บาท

1,975.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 1,975.00จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 631214012770 62/2563 18/11/2563 1,975.00 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

63117231621

จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

425,600.00 บาท

408,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105541068621 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 408,000.00ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105541068621 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

จำกัด

631122010055 6/2564 30/11/2563 408,000.00 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

63117229106

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

219,400.00 บาท

216,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105541068621 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 216,000.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105541068621 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

จำกัด

631122010031 5/2564 30/11/2563 216,000.00 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

63117228906

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๔  บริเวณซอยบ้านคุณจินตนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

386,300.00 บาท

360,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105541068621 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 360,000.00
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยบ้าน

คุณจินตนา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105541068621 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย)

จำกัด

631122009534 4/2564 30/11/2563 360,000.00 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

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

63117213079

ซื้อยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305551000084 บริษัท บิ๊กโปร นครราชสีมา จำกัด 16,000.00จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง  (ยาง ๒๐๕/๗๐ R ๑๕)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305551000084 บริษัท บิ๊กโปร นครราชสีมา จำกัด 631114215187 7/2564 18/11/2563 16,000.00 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

63117169643

ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 3,000.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101264536 นางบุญส่ง  วิลัยกรวด 631114147647 26/2564 11/11/2563 3,000.00 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

63117162133

ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,270.00 บาท

52,270.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 48,350.00หมึก(12.17.17.03 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 631114146949 6/2564 12/11/2563 48,350.00 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

63117179547

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,200.00 บาท

17,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 17,200.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๘-๕๐๔๓ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631114157117 54/2564 13/11/2563 17,200.00 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

63117189537

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00 บาท

6,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 6,800.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 631114157268 29/2564 13/11/2563 6,800.00 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

63117206082

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 40,000.00เครื่องขัดพื้น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631114210440 31/2564 18/11/2563 40,000.00 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

63117200550

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,820.00 บาท

2,820.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 2,820.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631114213515 27/2564 18/11/2563 2,820.00 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

63117202854

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,525.00 บาท

99,525.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุก่อสร้าง 98,925.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303521000432 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมา ส.วัสดุ

ก่อสร้าง

631114213196 28/2564 18/11/2563 98,925.00 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

63117211355

จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,900.00 บาท

3,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1409900460949 มีตังค์คอมพิวเตอร์ 3,900.00
จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่อง

คอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409900460949 มีตังค์คอมพิวเตอร์ 631114214939 61/2564 18/11/2563 3,900.00 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

63117210172

ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,600.00 บาท

27,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309901001384 บุญอยู่วิศวกรรม 27,600.00มาตรวัดน้ำ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901001384 บุญอยู่วิศวกรรม 631114214408 8/2564 18/11/2563 27,600.00 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

63117136054

จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มงานโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,535.00 บาท

13,535.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 13,535.00
การจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มงานโครงการตรวจคัด

กรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101281872 ขวัญหทัย  มีเงิน 631114146166 49/2563 09/11/2563 13,535.00 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

63117090119

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๔๘๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,400.00 บาท

4,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 4,400.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๔๘๑ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631114103485 51/2563 10/11/2563 4,400.00 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

63117089396

จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฮโดริค รถตักหน้า-ขุดหลัง ตฉ ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,850.00 บาท

10,850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 10,850.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนสายไฮโดริค รถตักหน้า-ขุดหลัง ต

ฉ ๑๐๒๑ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631114103613 52/2563 10/11/2563 10,850.00 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

63117088632

จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๕-๑๗๐๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,210.00 บาท

22,210.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง 22,210.00
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ๘๕-

๑๗๐๕ นม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303548001766 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชภีระพันธ์

ก่อสร้าง

631114092973 50/2564 09/11/2563 22,210.00 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

63117092933

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.7335 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,421.14 บาท

87,421.14 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 87,421.14จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.7335 นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 631114074461 47/2564 05/11/2563 87,421.14 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

63117038953

จ้างตรวจสอบสภาพรถยนต์  ผห.-๗๐๗๘ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,350.00 บาท

32,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 32,350.00จ้างเหมาตรวจสอบสภาพรถยนต์  ผห.-๗๐๗๘ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401800395044 อู่ ส.คณิตยนต์ 631114067959 6/2564 06/11/2563 32,350.00 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

63117091994

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.7335 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,549.68 บาท

4,734.79 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 4,734.79
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขจ.7335

นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 631114094625 46/2564 04/11/2563 4,734.79 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

63117113523

จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นง. ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,299.46 บาท

8,299.46 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000309775 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 8,299.46
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นง.

๖๘๔ นม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000309775 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 631114094221 45/2564 04/11/2563 8,299.46 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

63117039605

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

65,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 65,000.00

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - ยางมะตอยขนาดถุงละ๒๐กก. จำนวน

๕๐๐ ถุง- น้ำยางมะตอยCSR-๒ ขนาดแกลลอนละ ๒๐

ลิตร จำนวน ๕ แกลลอน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300600555803 ท้องถิ่นสัมพันธ์ 631114030607 21/2564 03/11/2563 65,000.00 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

63117028990

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101930463 เดช ซิสเต็ม 16,350.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่เครื่องดื่ม  มีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101930463 เดช ซิสเต็ม 631114045931 23/2564 05/11/2563 16,350.00 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

63117040852

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

129,445.00 บาท

129,445.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3309901001384 บุญอยู่วิศวกรรม 129,445.00ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901001384 บุญอยู่วิศวกรรม 631114045968 5/2564 04/11/2563 129,445.00 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

63117049470

ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด  ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน  ๒ เครื่อง (สำหรับติดตั้งภายในห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,600.00 บาท

82,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300101930463 เดช ซิสเต็ม 82,600.00

เครื่องปรับอากาศ(40.10.17.01 ) ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู

(คุณลักษณะตามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ)

สำหรับติดตั้งภายในห้องงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300101930463 เดช ซิสเต็ม 631114045568 22/2564 05/11/2563 82,600.00 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

63117027218

จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

197,392.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3301500518761 พี เอ็ม กราฟฟิค 197,392.00โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและป้ายซอย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500518761 พี เอ็ม กราฟฟิค 631114086463 48/2564 09/11/2563 197,392.00 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

63117008300

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  ๕  รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,100.00 บาท

85,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 84,990.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 ) จำนวน  ๕  รายการ

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ฯ )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562000046 หจก ราชสีมา ก๊อปปี้ เซอร์วิส 631114026152 20/2564 03/11/2563 84,990.00 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

63117036834

จ้างเหมาทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

680.00 บาท

680.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 660.00จ้างเหมาทำป้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562002791 หจก. เอมีเดีย เกรทไซน์ 631114046114 44/2564 02/11/2563 660.00 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

63117004634

จ้างโครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3720500524295 ร้านแว่นแสงรุ่งเรือง 400,000.00
โครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขความผิด

ปกติด้านการมองเห็น (สธ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720500524295 ร้านแว่นแสงรุ่งเรือง 631105001202 3/2564 05/11/2563 400,000.00 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

63117228498

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,350.00 บาท

25,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1309901104888 นายศรัณย์  ศรีพนม 25,350.00
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ไฟฟ้าสาธารณะ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309901104888 นายศรัณย์  ศรีพนม 631114333922 44/2564 02/11/2563 25,350.00 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

63117231259

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,350.00 บาท

25,350.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3300100442384 นายดิเรก  สินปรุ 25,350.00
การจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป

(บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300100442384 นายดิเรก  สินปรุ 631114333606 43/2564 02/11/2563 25,350.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


