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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087664213

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,720.00 บาท

6,720.00 บาท

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 3,840.00สเปรย์ปรับอากาศ ปริมาณ ๓๒๐ มล.1

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 2,880.00เจลก้อนปรับอากาศ ปริมาณ ๑๘๐ มล.2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 640914032028 สปซ ๓๗/๒๕๖๔ 01/09/2564 6,720.00 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

64087664051

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,660.00 บาท

5,660.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 1,180.00หมึกปริ้นเตอร์ HP ๖๘๐ สีดำ1

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 1,180.00หมึกปริ้นเตอร์ HP ๖๘๐ (สี๓สี)2

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 2,950.00หมึกปริ้นเตอร์ ฺBrother TN-๒๖๑ BK3

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 350.00คีย์บอร์ด USB4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
640914031411 สปซ ๓๖/๒๕๖๔ 01/09/2564 5,660.00 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

64087663574

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,996.00 บาท

37,996.00 บาท

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 37,996.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 640914030904 สปซ ๓๕/๒๕๖๔ 01/09/2564 37,996.00 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

64087664851

ซื้อวัสดุอื่นๆ ประปา จำนวน ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,150.00 บาท

20,150.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 20,150.00วัสดุอื่นๆ ประปา จำนวน ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 640914050278 ชซ ๓๖/๒๕๖๔ 02/09/2564 20,150.00 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

64087664454

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,868.00 บาท

13,868.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 13,868.00วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640914030196 ศษซ ๒๓/๒๕๖๔ 02/09/2564 13,868.00 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

64087674321

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3100400006603 นัมเบอร์วัน ฮาร์ดแวร์ 26,000.00ยางมะตอยสำเร็จรูป1

3100400006603 นัมเบอร์วัน ฮาร์ดแวร์ 4,000.00น้ำยางมะตอยสำเร็จรูป2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100400006603 นัมเบอร์วัน ฮาร์ดแวร์ 640914050736 ชซ ๓๗/๒๕๖๔ 02/09/2564 30,000.00 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

64097056847

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,370.00 บาท

8,370.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 8,370.00หมึกปริ้นเตอร์ HP ๗๙ A1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
640914099952 ศษซ ๒๔/๒๕๖๔ 06/09/2564 8,370.00 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

64087561368

ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,800.00 บาท

7,800.00 บาท

0705559002261 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์(ราชบุรี) จำกัด 7,800.00ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๔๐ ช่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559002261
บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์

(ราชบุรี) จำกัด
640914142694 คซ ๒๐/๒๕๖๔ 07/09/2564 7,800.00 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

64097142616

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,259.00 บาท

10,259.00 บาท

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 10,259.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 640914167605 สปซ ๓๘/๒๕๖๔ 08/09/2564 10,259.00 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

64097183350

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,507.00 บาท

6,507.00 บาท

1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 6,507.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 640914206104 ชซ ๓๘/๒๕๖๔ 09/09/2564 6,507.00 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

64097183983

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,500.00 บาท

18,500.00 บาท

0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 17,500.00จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 640914204310 สธซ ๓๖/๒๕๖๔ 09/09/2564 17,500.00 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

64097205253

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,678.00 บาท

12,678.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 12,678.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 640914224808 คซ ๒๔/๒๕๖๔ 10/09/2564 12,678.00 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

64097294288

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,700.00 บาท

9,700.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 9,700.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640914299402 สปซ ๓๙/๒๕๖๔ 14/09/2564 9,700.00 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

64097291031

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บท ๑๖๕๙ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,870.00 บาท

8,870.00 บาท

3700300052187 นายนที ผิวอ่อน 8,870.00
เหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บท ๑๖๕๙ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบ

ท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300052187 นายนที ผิวอ่อน 640914353482
สปจ (ปภ)

๑๔/๒๕๖๔
15/09/2564 8,870.00 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

64097353781

จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ หมายเลขครภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๖, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๗, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๘, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๙, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๐, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๑ ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

1840100057048 คลีนิคแอร์ (สวนผึ้ง) 5,400.00

เหมาซ่อมแซมแอร์ หมายเลขครภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๖, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๗, ๔๒๐ ๕๗

๐๐๐๘, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๙, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๐, ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๑ ตามรายละเอียดแนบ

ท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1840100057048 คลีนิคแอร์ (สวนผึ้ง) 640914347716 ศษจ ๑๙/๒๕๖๔ 15/09/2564 5,400.00 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

64097354314

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,450.00 บาท

68,450.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 68,450.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 640914353964 ชซ ๔๑/๒๕๖๔ 15/09/2564 68,450.00 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

64097463356

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

0105561037985 บริษัท นานา ดีเวลล๊อป จำกัด 19,000.00
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่

น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105561037985 บริษัท นานา ดีเวลล๊อป จำกัด 640914464939 ชซ ๔๒/๒๕๖๔ 20/09/2564 18,600.00 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

64097504896

จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,190.00 บาท

7,190.00 บาท

3700300250931 นางสาวสิริรัชต์ สุภัฐธนาโชติ 6,000.00ข้าวกล่อง1

3700300250931 นางสาวสิริรัชต์ สุภัฐธนาโชติ 1,050.00น้ำแก้ว2

3700300250931 นางสาวสิริรัชต์ สุภัฐธนาโชติ 140.00น้ำแข็งสำหรับแช่น้ำดื่ม3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300250931 นางสาวสิริรัชต์ สุภัฐธนาโชติ 640914466777 สปจ ๓๖/๒๕๖๔ 21/09/2564 7,190.00 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

64097604513

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๙๑๓ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,808.90 บาท

38,808.90 บาท

3700100161306 พิษณุยนต์ 38,808.90
เหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๙๑๓ ราชบุรี ตามราย

ละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100161306 พิษณุยนต์ 640914547579
สปจ (ปภ)

๑๕/๒๕๖๔
23/09/2564 38,808.90 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

64097606993

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,849.00 บาท

10,849.00 บาท

3180100348223 จอมบึงการพิมพ์ แอนด์ คอม  แสงจันทร์การไฟฟ้า 10,849.00จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180100348223
จอมบึงการพิมพ์ แอนด์ คอม

แสงจันทร์การไฟฟ้า
640914547105 สปจ ๓๘/๒๕๖๔ 23/09/2564 10,849.00 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

64097750916

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย ๗ จำนวน ๔ จุด ขนาดกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาวเฉลี่ยทั้งสาย ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า

๔๑๖ ตารางเมตร  ก่อสร้างตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169,000.00 บาท

169,000.00 บาท

0775558002984 บริษัท ป.กิตติการช่าง จำกัด 168,480.00

โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย ๗ จำนวน ๔ จุด

ขนาดกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาวเฉลี่ยทั้งสาย ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เนื้องานไม่

น้อยกว่า ๔๑๖ ตารางเมตร  ก่อสร้างตามประมาณราคาเทศบาล ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0775558002984 บริษัท ป.กิตติการช่าง จำกัด 640922050008 ๗/๒๕๖๔ 30/09/2564 168,480.00 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

64097753630

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายถนนเทศบาลซอยแก้ววิเชียร ทำการเคลียริ่งและลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย

๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ตามประมาณราคาที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26,900.00 บาท

26,900.00 บาท

2700200023624 นายชัยนาท หิมารัตน์ 26,900.00

เหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายถนนเทศบาลซอยแก้ววิเชียร ทำการ

เคลียริ่งและลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร

หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2700200023624 นายชัยนาท หิมารัตน์ 640914692171 ชจ ๙/๒๕๖๔ 30/09/2564 26,000.00 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

64087615245

ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 7,500.00

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

Printer) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ  ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 640914022197 สปซ ๓๓/๒๕๖๔ 31/08/2564 7,500.00 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

64087615119

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 640914021965 สปซ ๓๒/๒๕๖๔ 31/08/2564 30,000.00 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

64087615245

ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 7,500.00

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

Printer) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ  ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900010335 ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ 640914022197 สปซ ๓๓/๒๕๖๔ 31/08/2564 7,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


