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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017026364

จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,250.00 บาท

8,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1709900366664 บี.เค อาร์ต 8,250.00
ฟิล์มกรองแสงสีดำ พร้อมติดตั้ง ฟิล์มยี่ห้อ คาจิบัง กันแสงยู

วี ๙๙%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900366664 บี.เค อาร์ต 640114057429 สธจ ๑/๒๕๖๔ 06/01/2564 8,250.00 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

64017026224

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,360.00 บาท

17,360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 17,360.00
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ ตามรายละเอียด

แนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 640114056017 สธซ ๕/๒๕๖๔ 06/01/2564 17,360.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017198735

จ้างโครงการปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๙๑๓ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

498,620.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1630400046523 นายยงยุทธ  ฟ้าสางขุนเขา 498,500.00
จ้างเหมาปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ

๘๙๑๓ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1630400046523 นายยงยุทธ  ฟ้าสางขุนเขา 640114220612 สปจ(ปภ)

๕/๒๕๖๔

15/01/2564 498,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017344190

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,520.00 บาท

9,520.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300010557 จ.ศิริวัฒน์พัฒน 9,520.00
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียด

แนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300010557 จ.ศิริวัฒน์พัฒน 640114309550 สปซ ๘/๒๕๖๔ 21/01/2564 9,520.00 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

64017349875

จ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

75,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 75,000.00

จ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เนื้องานไม่น้อยกว่า

๑๘๗.๘๔ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640114375807 ศษจ ๑๑/๒๕๖๔ 25/01/2564 75,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017348886

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 35,000.00

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ขนาดกว้าง

๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๓๒

ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้าง

ตาม ฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640114377493 ศษจ ๑๒/๒๕๖๔ 25/01/2564 35,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017349557

จ้างเหมาโครงการปูกระเบื้องระหว่างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 35,000.00

จ้างเหมาโครงการปูกระเบื้องระหว่างอาคารเรียน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เนื้องานไม่

น้อยกว่า ๗๕.๒ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบเทศบาล

ตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640114371985 ศษจ ๑๐/๒๕๖๔ 25/01/2564 35,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017376405

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700100199257 นายวิสัย แก้วอ่อน 100,000.00

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบล

บ้านชัฏป่าหวาย ฝังกลบบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร

ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗ เมตร ปริมาตรขยะรวม

ทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100199257 นายวิสัย แก้วอ่อน 640114331179 สธจ ๕/๒๕๖๔ 25/01/2564 100,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017420295

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,050.00 บาท

12,050.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 8,850.00หมึกปริ้นเตอร์ HP ๘๕ A

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 3,200.00หมึกปริ้นเตอร์ HP ๑๒ A

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่

640114395644 ศษซ ๙/๒๕๖๔ 26/01/2564 12,050.00 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

64017377478

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล(หลังวัดห้วยทรายทองซอยบ้านลุงประยงค์    ผิวนวล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

313,200.00 บาท

313,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700200241506 นายฉลอม  สมบุญ 313,200.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล(หลังวัดห้วย

ทรายทองบ้านลุงประยงค์  ผิวนวล)  ขนาดกว้าง ๓.๐๐

เมตร ยาว ๑๘๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า

๕๔๐  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200241506 นายฉลอม  สมบุญ 640122031255 ๒/๒๕๖๔ 28/01/2564 312,000.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64017377949

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล (ซอยบ้านป้าแป้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183,000.00 บาท

183,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 183,000.00

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน

เทศบาล (ซอยบ้านป้าแป้) ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า

๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างตาม ฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640122031404 ๓/๒๕๖๔ 28/01/2564 182,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


