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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017498664

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,700.00 บาท

54,700.00 บาท

0705530000014 บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด 53,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ๑๒๐ ซีซี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705530000014 บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด 640214077566 สธซ ๘/๒๕๖๔ 04/02/2564 53,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64027044651

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย (อัดท้าย) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๔๐๐ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,400.00 บาท

32,400.00 บาท

5700300002402 ชัฏป่าหวายการยาง 8,800.00ยางนอกใหม่ DS-๑๐๐๐-๒๐ (ดอกเล็ก)1

5700300002402 ชัฏป่าหวายการยาง 17,600.00ยางนอกใหม่ DS-๑๐๐๐-๒๐ (ดอกใหญ่)2

5700300002402 ชัฏป่าหวายการยาง 4,200.00ยางในใหม่ BS3

5700300002402 ชัฏป่าหวายการยาง 1,800.00ท้องยางใหม่4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5700300002402 ชัฏป่าหวายการยาง 640214076671 สธซ ๙/๒๕๖๔ 04/02/2564 32,400.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64027073226

ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,940.00 บาท

27,940.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 27,940.00จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 640214091387 ชซ ๕/๒๕๖๔ 05/02/2564 27,940.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64027072273

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,030.00 บาท

66,030.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 66,030.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 640214091072 ชซ ๔/๒๕๖๔ 05/02/2564 66,030.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64027071288

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,950.00 บาท

8,950.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 8,950.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
640214089900 ชซ ๖/๒๕๖๔ 05/02/2564 8,950.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64027185683

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,760.00 บาท

9,760.00 บาท

0715550000214 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จำกัด 9,760.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715550000214 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จำกัด 640214219580 สปซ ๑๑/๒๕๖๔ 15/02/2564 9,760.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64027185345

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,680.00 บาท

9,680.00 บาท

1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 9,680.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 640214219235 สปซ ๑๐/๒๕๖๔ 15/02/2564 9,680.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64027392015

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป ๖๕๓๖ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,635.50 บาท

45,635.50 บาท

3700100161306 พิษณุยนต์ 45,635.50
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป ๖๕๓๖ ราชบุรี ตามราย

ละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100161306 พิษณุยนต์ 640214364313
สปจ (ปภ)

๖/๒๕๖๔
24/02/2564 45,635.50 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


