


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านสา

63117081707

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้านสา จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,760.00 บาท

10,760.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3520600329887 อู่เบิร์ดเซอร์วิส 10,760.00
ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลบ้าน

สา จำนวน 3 คัน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520600329887 อู่เบิร์ดเซอร์วิส 631114107469 008/2564 05/11/2563 10,760.00 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

63117099868

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  กท ๒๒๓๕  ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,525.82 บาท

1,525.82 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0525544000056 บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด 1,525.82
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน

กท 2235  ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์  001-54-0004

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525544000056 บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด 631114106519 006/2564 03/11/2563 1,525.82 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

63117198540

จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายบุญเรือง มีเลข - พื้นที่ทำการเกษตร) หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495,000.00 บาท

492,871.62 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0523535000519 วิเชตนครก่อสร้าง 491,000.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร

ยาวรวม 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523535000519 วิเชตนครก่อสร้าง 631122006082 001/64 16/11/2563 491,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63127186128

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,511.04 บาท

11,511.04 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 11,511.04

อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลบ้านสา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 631214140929 005/2564 27/11/2563 11,511.04 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

63127185107

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,346.26 บาท

43,346.26 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 43,346.26

อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 631214140613 006/2564 27/11/2563 43,346.26 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

63127001276

ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

810.00 บาท

810.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3520600132951 น้ำดื่มวันเฉลิม 810.00
น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520600132951 น้ำดื่มวันเฉลิม 631214019830 003/2564 02/11/2563 810.00 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

63117370169

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  สำหรับคันหมายเลขทะเบียน  กท ๒๒๓๕  ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์  ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,487.30 บาท

1,487.30 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0525544000056 บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด 1,487.30

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ไฟท้ายข้างขวา) สำหรับคัน

หมายเลขทะเบียน  กท ๒๒๓๕  ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์

๐๐๑-๕๔-๐๐๐๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525544000056 บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด 631214008551 004/2564 17/11/2563 1,487.30 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

63117288902

จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
750.00 บาท

750.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3520600261344 นางสาวเกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง 750.00

จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในการประชุมสภาเทศบาล

ตำบลบ้านสา ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำ

ปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520600261344 นางสาวเกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง 631114223357 009/2564 17/11/2563 750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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