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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64057153926

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,300.00 บาท

47,300.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 47,300.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 640514159235 ชซ ๒๕/๒๕๖๔ 14/05/2564 47,300.00 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

64057152745

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถสูบสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๘๘๗ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3700300093461 แดงไดนาโม 7,000.00๓K แบตเตอรี่ ๑๔๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300093461 แดงไดนาโม 640514151159 สธซ ๒๓/๒๕๖๔ 14/05/2564 6,600.00 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

64057278680

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,932.00 บาท

26,932.00 บาท

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 26,932.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 640514261442 สปซ ๑๘/๒๕๖๔ 21/05/2564 26,932.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64057278438

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,408.00 บาท

6,408.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 1,008.00ไม้กวาดอ่อน1

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 5,400.00ถุงดำ2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640514261118 สปซ ๑๗/๒๕๖๔ 21/05/2564 6,408.00 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

64057277561

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๙๑๐๐ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,540.00 บาท

5,540.00 บาท

3700300093461 แดงไดนาโม 3,350.00ไดชาร์จ1

3700300093461 แดงไดนาโม 1,890.00แผงฟิวส์ใหญ่2

3700300093461 แดงไดนาโม 300.00ค่าแรง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300093461 แดงไดนาโม 640514260632 สปจ ๒๒/๒๕๖๔ 21/05/2564 5,540.00 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

64057287054

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,100.00 บาท

64,100.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 64,100.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 640514293822 ชซ ๒๖/๒๕๖๔ 24/05/2564 64,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


