


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านสา

63107144331

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง(TOT Fiber 2U) รวมอุปกรณ์และค่าบริการ Network ภายในเทศบาลตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,508.00 บาท

47,508.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0107545000161 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 47,508.00

เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง

(TOT Fiber 2U) รวมอุปกรณ์และค่าบริการ Network

ภายในเทศบาลตำบลบ้านสา จำนวน 12 เดือน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0107545000161 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 631018001948 010/2564 01/10/2563 47,508.00 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63107241527

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถเข็น เพื่อใช้เป็นงานภายในศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400.00 บาท

400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3520600275558 นายสุพรรณ สุดหอม 400.00
ซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถเข็น เพื่อใช้เป็นงานภายในศูนย์

จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลบ้านสา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520600275558 นายสุพรรณ สุดหอม 631014184369 004/2564 20/10/2563 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63117006407

ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,095.00 บาท

1,095.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3520600132951 น้ำดื่มวันเฉลิม 1,095.00
ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม

๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520600132951 น้ำดื่มวันเฉลิม 631114019322 001/2564 01/10/2563 1,095.00 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63117006407

ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,095.00 บาท

1,095.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3520600132951 น้ำดื่มวันเฉลิม 1,095.00
ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม

๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520600132951 น้ำดื่มวันเฉลิม 631114019322 001/2564 01/10/2563 1,095.00 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63107255544

จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร  จำนวน ๑ พวง เพื่อถวายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1520600061110 นายสมพร มะทะโจทย์ 1,000.00
ทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑

เมตร  จำนวน ๑ พวง เพื่อถวายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520600061110 นายสมพร มะทะโจทย์ 631014189281 002/2564 19/10/2563 1,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63107239579

จ้างพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร  จำนวน ๑ พวง เพื่อถวายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1520600061110 นายสมพร มะทะโจทย์ 800.00
พวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑

เมตร   เพื่อถวายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520600061110 นายสมพร มะทะโจทย์ 631014183743 001/2564 09/10/2563 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63107258201

จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด  (โทนสีแดงขาว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1520600061110 นายสมพร มะทะโจทย์ 500.00จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด  (โทนสีแดงขาว )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520600061110 นายสมพร มะทะโจทย์ 631014189443 003/2564 20/10/2563 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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