
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037034124 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  25,150.00 

5. ราคากลาง  25,150.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๘ รายการ 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

25,150.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505544001842 บริษัท เอ แอนด์ เอ 
นีโอ เทคโนโลยี จ ากัด 

640314171337 40/2564 01/03/2564 25,150.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037086483 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  70,906.00 

5. ราคากลาง  70,906.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ 3501900206820 ร้านไทอุย 70,906.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3501900206820 ร้านไทอุย 640314242650 43/2564 04/03/2564 70,906.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037594045 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี จ านวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  12,805.00 

5. ราคากลาง  12,805.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี จ านวน 6 รายการ 

0503542003242 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังเครื่อง
เขียน 

12,805.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503542003242 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลัง
เครื่องเขียน 

640414051223 46/2564 23/03/2564 12,805.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64047406081 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 

โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  20,000.00 

5. ราคากลาง  20,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือใช้กิจกรรมการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3570500766134 ร้านบุษบา เพ็ท ซัพพลาย 20,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3570500766134 ร้านบุษบา เพ็ท ซัพ
พลาย 

640414322079 48/2564 30/03/2564 20,000.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037494087 

3. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี จ านวน ๓,๐๐๐ แผ่น  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  19,500.00 

5. ราคากลาง  19,500.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สารภี 

0503546007625 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วนิดาการ
พิมพ์ 

19,500.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503546007625 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วนิดาการพิมพ์ 

640414086998 50/2564 02/03/2564 19,500.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64047007294 

3. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี จ านวน 8 รายการ โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  55,834.00 

5. ราคากลาง  55,834.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ โดยนายวุฒิไกร  
ปินตาวนา 

55,834.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ โดยนาย
วุฒิไกร  ปินตาวนา 

640414255418 51/2564 01/03/2564 55,834.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037385429 

3. ชื่อโครงการ  จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟเครื่องสูบน้ าบาดาล หมายเลขครุภัณฑ์ 097-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  55,834.00 

5. ราคากลาง  55,834.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้ควบคุมไฟเครื่องสูบ
น้ าบาดาล หมายเลขครุภัณฑ์ 097-57-0001 

5501900030621 นายนิคม  ตันยัง 55,834.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5501900030621 นายนิคม  ตันยัง 640314324354 54/2564 11/03/2564 5,700.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037269509 

3. ชื่อโครงการ  จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขก 7324 ชม หมายเลขครุภัณฑ์  
001-52-0007 จ านวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  5,005.25 

5. ราคากลาง  5,005.25 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ส่วนกลาง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ขก 7324 ชม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52-
0007 

0505547004346 บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ 
จ ากัด 

5,005.25 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505547004346 บริษัท โตโยต้า
เชียงใหม่ จ ากัด 

640314242918 56/2564 12/03/2564 5,005.25 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037576730 

3. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  15,600.00 

5. ราคากลาง  15,600.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามกิจกรรม
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

3550100601111 นางสินีนาฎ วิภาคกิจ 15,600.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3550100601111 นางสินีนาฎ วิภาคกิจ 640414087331 58/2564 19/03/2564 15,600.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037451603 

3. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ตามกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดการ 

เลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  13,000.00 

5. ราคากลาง  13,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ตามกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี 

3501900461200 นางสาวสังวาล กาบจันทร์ 13,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3501900461200 นางสาวสังวาล กาบ
จันทร์ 

640414085186 59/2564 19/03/2564 13,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63127536357 

3. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) เส้นสันกับตองใต-้สันกับตองเหนือ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4. งบประมาณ  854,000.00 

5. ราคากลาง  790,300.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
(Over lay) เส้นสันกับตองใต-้สันกับตองเหนือ 

0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโพธิ์ สลิ
ตา 

480,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0523547001787 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่ง
โพธิ์ สลิตา 

640222017949 8/2564 08/03/2564 480,000.00 จัดท าสัญญา/ 
PO แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

  



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63127528239 

3. ชื่อโครงการ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. พร้อมงานขยายไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อก าแพงกันดินเดิมถึงเขตติดต่อต าบลอุโมงค์  
หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4. งบประมาณ  836,000.00 

5. ราคากลาง  806,700.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล.พร้อมงานขยาย
ไหล่ทางสาธารณประโยชน์ต่อก าแพงกันดินเดิมถึงเขต
ติดต่อต าบลอุโมงค์ หมู่ที่ 9 

0503557001381 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ค า
วิศวกรรม 

636,598.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503557001381 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่
ค าวิศวกรรม 

640322006556 9/2564 25/03/2564 636,598.00 จัดท าสัญญา/ 
PO แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 


