
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037343911 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลสารภี ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี  
จ านวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  36,667.00 

5. ราคากลาง  36,667.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 วัสดุประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลต าบลสารภี ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี จ านวน 38 
รายการ 

0503542003242 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังเครื่อง
เขียน 

36,667.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503542003242 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลัง
เครื่องเขียน 

640314304868 37/2564 03/02/2564 36,667.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64037204953 

3. ชื่อโครงการ  ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสารภี  จ านวน  1  รายการ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  5,307.20 

5. ราคากลาง  5,307.20 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 แอลกอฮอล์ชนิดเจล ขนาด 450 มล. 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 5,307.20 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซ้ือ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 640315007765 ชม 56102/215 18/02/2564 5,307.20 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64027107196 

3. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการขนย้าย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จากห้องประชุมเทศบาลต าบลสารภี ไปยังห้องงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง  
จ านวน 1 ชุด โดยวธิีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  5,350.00 

5. ราคากลาง  5,350.00 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาบริการขนย้าย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
จากหน้าห้องประชุมเทศบาลต าบลสารภี ไปยังห้อง
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลังจ านวน 1 ชุด 

0503531000841 หจก.เชียงใหม่ทรัพย์สมบูรณ์ 5,350.00 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งจ้าง 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0503531000841 หจก.เชียงใหม่ทรัพย์
สมบูรณ์ 

640214247329 37/2564 03/02/2564 5,350.00 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน  เทศบาลต าบลสารภี 
2. เลขที่โครงการ 64027366826 

3. ชื่อโครงการ  จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผน 6506 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์  
001-52-0005 จ านวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4. งบประมาณ  19,265.26 

5. ราคากลาง  19,265.26 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้ 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ส่วนกลาง รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผน 
๖๕๐๖ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๕ 

0505509000011 บริษัท ธารา จ ากัด 19,265.26 

 

7. ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ท าสัญญา 
/ ใบสั่งซื้อ 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0505509000011 บริษัท ธารา จ ากัด 640214318466 44/2564 16/02/2564 19,265.26 ส่งงาน
ครบถ้วน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 


