


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านสา

64017373583

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๒ และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,200.00 บาท

37,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0523539000785 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 37,200.00

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ และ

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0523539000785 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค

เซ็นเตอร์

640102001063 002/2564 26/01/2564 37,200.00 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

เทศบาลตำบลบ้านสา

64017518863

จ้างทำเครื่องสักการะ และเครื่องบวงสรวง ตามโครงการจัดงานสักการะเจ้าพ่อพญาลือตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1529900050553 นายเจษฎา อินตานันท์ 21,000.00
จ้างทำเครื่องสักการะ และเครื่องบวงสรวง ตามโครงการจัด

งานสักการะเจ้าพ่อพญาลือตำบลบ้านสา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1529900050553 นายเจษฎา อินตานันท์ 640114419745 021/2564 21/01/2564 21,000.00 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

64017072512

จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,910.00 บาท

3,910.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3571100504036 ร้านวังเหนือการพิมพ์ 3,910.00จัดทำตรายาง จำนวน ๑๘ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3571100504036 ร้านวังเหนือการพิมพ์ 640114094106 019/2564 06/01/2564 3,910.00 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

64017119986

ซื้อวัสดุถุงบิ๊กแบ็ค ขนาด ๙๐x๙๐x๑๑๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5520190017011 สหกู้ภัยภาคเหนือ 17,000.00วัสดุถุงบิ๊กแบ็ค ขนาด ๙๐x๙๐x๑๑๐ เซนติเมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5520190017011 สหกู้ภัยภาคเหนือ 640114096808 021/2564 25/12/2563 17,000.00 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

64017516058

จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานสักการะเจ้าพ่อพญาลือตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360.00 บาท

360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1520600007069 ลายเส้นการพิมพ์ 360.00
ทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานสักการะเจ้าพ่อพญาลือตำบล

บ้านสา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520600007069 ลายเส้นการพิมพ์ 640114419256 020/2564 21/01/2564 360.00 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

64017148733

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอด LED T๘ ๑๘W/แสงขาว จำนวน ๒๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,475.00 บาท

4,475.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0525553000080 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง จำกัด 4,475.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอด LED T๘ ๑๘W/แสงขาว

หลอดละ 179 บาท จำนวน 25 หลอด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525553000080 บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง จำกัด 640114139665 023/2564 12/01/2564 4,475.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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