
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64017025600 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อของรางวัลการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลสารภีสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  9,200.00 

5. ราคากลาง  9,200.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ของรางวัลการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านส าหรับผู้สูงอายุ 
จ านวน ๑๖ ชุด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
สารภีสัมพันธ์ 

3501900017768 นางเรวดี  มะโน 9,200.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3501900017768 นางเรวดี  มะโน 640114147261 14/2564 15/12/2563 9,200.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63127356030 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับจัดท าเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  19,526.00 

5. ราคากลาง  19,526.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับจัดท าเสาธง 0505559011237 เชียงใหม่ เมททัล ซัพพลาย 19,526.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505559011237 เชียงใหม่ เมททัล ซัพ
พลาย 

631214352147 16/2564 17/12/2563 19,526.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63127395384 

3. ชื่อโครงการ  จ้างจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  5,760.00 

5. ราคากลาง  5,760.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การช าระภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 

3209900261103 หมึกจีนธุรกิจ 5,760.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3209900261103 หมึกจีนธุรกิจ 631214317458 19/2564 16/12/2563 5,760.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63127412604 

3. ชื่อโครงการ  จ้างจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  35,250.00 

5. ราคากลาง  35,250.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 

3501300409886 ร้านสีสัน พริ้นติ้ง โดย
นางสาวเพ็ชรชมภูนิศ  สิงห
โชติสหกิจ 

35,250.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3501300409886 ร้านสีสัน พริ้นติ้ง โดย
นางสาวเพ็ชรชมภูนิศ  

สิงหโชติสหกิจ 

631214401983 23/2564 22/12/2563 35,250.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 63127540797 

3. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม (www.saraphi.go.th ) พร้อมพ้ืนที่เว็บไซต์ไม่จ ากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  5,000.00 

5. ราคากลาง  5,000.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีลัย ซอย 
9 เลียบทางรถไฟต่อจากการก่อสร้างเดิม หมู่ที่ 10 

0505549005544 คลิกทูโซลูชั่น 5,000.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505549005544 คลิกทูโซลูชั่น 640114031312 24/2563 23/12/2563 5,000.00 ส่งงานตาม
ก าหนด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


