
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117206327 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  14,775.00 

5. ราคากลาง  14,775.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๙ รายการ 3500700273727 ร้านอดุลย์ทรัพย์ 14,775.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3500700273727 ร้านอดุลย์ทรัพย์ 631114162639 11/2564 12/11/2563 14,775.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117334573 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อใช้ในกิจกรรมพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรม 

ฟ้ืนฟูความรู้และเทคนิคในการพ่นสารเคมี ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  47,200.00 

5. ราคากลาง  47,200.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 3510100148492 ร้านเอ็นทีเอ็น 47,200.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3510100148492 ร้านเอ็นทีเอ็น 631214166827 12/2564 23/11/2563 47,200.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117228689 

3. ชื่อโครงการ  จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 83-2775 หมายเลขครุภัณฑ์  
005-57-0001 จ านวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  8,415.55 

5. ราคากลาง  8,415.55 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลข
ทะเบียน 83-2775 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0001 

0505538001411 อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ 8,415.55 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505538001411 อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ 631114178311 12/2564 10/11/2563 8,415.55 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117169637 

3. ชื่อโครงการ  จ้างก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก หน้าบ้านแม่ฟองแก้ว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  184,000.00 

5. ราคากลาง  184,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานก่อสร้างก าแพงกันดินพร้อมราวกันตก หน้าบ้าน
แม่ฟองแก้ว หมู่ที่ 6 

0105555004795 บริษัท มาร์ค ซีวิว เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

184,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105555004795 บริษัท มาร์ค ซีวิว เอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

631122005489 3/2564 26/11/2563 184,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63117174137 

3. ชื่อโครงการ  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีลัย ซอย 9 เลียบทางรถไฟต่อจากการก่อสร้างเดิม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  238,000.00 

5. ราคากลาง  238,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีลัย ซอย 
9 เลียบทางรถไฟต่อจากการก่อสร้างเดิม หมู่ที่ 10 

0105555004795 บริษัท มาร์ค ซีวิว เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

238,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0105555004795 บริษัท มาร์ค ซีวิว เอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

631122005502 4/2564 26/11/2563 238,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017501326 

3. ชื่อโครงการ  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  55,766.88 

5. ราคากลาง  55,766.88 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
จ ากัด 

55,766.88 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด 

640101010495 2/2564 30/11/2563 55,766.88 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


