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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

63117439002

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,950.00 บาท

7,950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700300094211 สุรภัณฑ์ 6,000.00

3700300094211 สุรภัณฑ์ 1,950.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300094211 สุรภัณฑ์ 631214033034 คซ ๔/๒๕๖๔ 02/12/2563 7,950.00 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

63117444890

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,390.00 บาท

19,390.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 19,390.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่

631214033483 คซ ๕/๒๕๖๔ 02/12/2563 19,390.00 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

63117447766

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,360.00 บาท

17,360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 960.00

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 10,800.00

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 2,400.00

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 3,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 631214026576 สธซ ๒/๒๕๖๔ 02/12/2563 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

63117447490

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700100750484 ธนกฤตพานิช 120,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100750484 ธนกฤตพานิช 631214026731 สปซ ๔/๒๕๖๔ 02/12/2563 120,000.00 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

63117447251

จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,500.00 บาท

67,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730101049135 เมืองราชการพิมพ์ 67,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730101049135 เมืองราชการพิมพ์ 631214026821 สปจ ๕/๒๕๖๔ 02/12/2563 67,500.00 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

63127018729

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,440.00 บาท

14,440.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 8,850.00

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 2,000.00

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 1,990.00

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 1,600.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่

631214045456 สธซ ๓/๒๕๖๔ 03/12/2563 14,440.00 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

63127131300

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,840.00 บาท

17,840.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 17,840.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่

631214136897 สปซ ๕/๒๕๖๔ 09/12/2563 17,840.00 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

63127249886

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล จำนวน ๔ เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,840.00 บาท

91,840.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700200241506 นายฉลอม  สมบุญ 91,840.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล จำนวน

๔ เส้น ตามรายละเอียดแนบท้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200241506 นายฉลอม  สมบุญ 631214324023 ชจ ๑/๒๕๖๔ 24/12/2563 91,000.00 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

63127234925

จ้างปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำและย้ายไฟฟ้าสาธารณะ( ถนนเตชะอัมพร-หน้าร้านทองสุวรรณจักร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

500,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700200326455 นางสาวมัจฉา โสภา 500,000.00

โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม

ระบบระบายน้ำและย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเตชะ

อัมพร-หน้าร้านทองสุวรรณจักร ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร

ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า

๔๓๕  ตารางเมตร ฯลฯ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200326455 นางสาวมัจฉา โสภา 631222023803 ๑/๒๕๖๔ 29/12/2563 499,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


