
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117031249 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  102,708.00 

5. ราคากลาง  102,708.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0503556006117 ร้านฟ้าไทยอิเลคทริค 102,708.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503556006117 ร้านฟ้าไทยอิเลคทริค 631114272747 6/2564 22/10/2563 102,708.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117034235 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการท าโคมล้านนา (โคมแปดเหลี่ยม) แบบผ้า และโคมประดับถนนต้นยางนา (โคมแปดเหลี่ยม) แบบผ้า  
ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  21,700.00 

5. ราคากลาง  21,700.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการท าโคมล้านนา (โคม
แปดเหลี่ยม) แบบผ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

3509901183863 นางสาวแหวว  บุญทา 4,200.00 

2 โคมประดับถนนต้นยางนา โคมแปดเหลี่ยม แบบผ้า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 

3509901183863 นางสาวแหวว  บุญทา 17,500.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซ้ือ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3509901183863 นางสาวแหวว  บุญทา 631114105487 7/2564 22/10/2563 21,700.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63107137371 

3. ชื่อโครงการ  จ้างบริการก าจัดปลวกบริเวณอาคารอเนกประสงค์สุสานปิงห่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  8,025.00 

5. ราคากลาง  8,025.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 บริการก าจัดปลวกบริเวณอาคารอเนกประสงค์สุสาน
ปิงห่าง 

0503561000962 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะ ฮัก 
เพสท์ คอนโทรล 

8,025.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503561000962 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เดอะ ฮัก เพสท์ 

คอนโทรล 

631014112138 1/2564 12/10/2563 8,025.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63107296300 

3. ชื่อโครงการ  จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-57-0001.1 จ านวน 1 ตัว โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  6,900.00 

5. ราคากลาง  6,900.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-57-0001.1 
จ านวน 1 ตัว 

3510600338461 นายกิตติวัฒน์  กัลยา 6,900.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3510600338461 นายกิตติวัฒน์  กัลยา 631014226545 8/2564 22/10/2563 6,900.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63107033284 

3. ชื่อโครงการ  จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  31,886.00 

5. ราคากลาง  31,886.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร 

0105511002797 บริษัท คอนโทรล ดาต้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

31,886.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105511002797 บริษัท คอนโทรล 
ดาต้า (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

631006000106 1/2563 01/10/2563 31,886.00 จัดท าสัญญา/ 
PO แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63097018359 

3. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลต าบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4. งบประมาณ  2,000,000.00 

5. ราคากลาง  2,000,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลต าบล
สารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ 
บรรเทาโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

0503551003667 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านตาลรี
ฟอร์มมิ่ง 

2,000,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503551003667 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บ้านตาลรีฟอร์มม่ิง 

631005000071 2/2564 01/10/2563 2,000,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117020349 

3. ชื่อโครงการ  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  20,406.24 

5. ราคากลาง  20,406.24 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 และ
ช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด 

20,406.24 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด 

631101000460 1/2564 01/10/2563 20,406.24 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 


