




ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64077549784

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,616.00 บาท

33,616.00 บาท

370020004467
1

แสงบึงพัฒนา 33,616.00
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ ตาม
รายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37002000

44671
แสงบึงพัฒนา

64081403
0433

ชซ
๓๒/๒๕๖๔

03/08/2
564

33,616.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087013864

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,390.00 บาท

20,390.00 บาท

170990016150
7

เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอ
นด์ แอซเซสเซอรี่

20,390.00หมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17099001

61507

เทียนวันบัวงาม
คอมพิวเตอร์ แอนด์
แอซเซสเซอรี่

64081409
4900

คซ
๑๗/๒๕๖๔

04/08/2
564

20,390.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087050831

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๒ ๐๐๐๒, ๐๕๔ ๕๒ ๐๐๐๓ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,640.00 บาท

20,640.00 บาท

370070081294
4

เจริญการค้า 20,640.00
เหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๕๔ ๕๒ ๐๐๐๒, ๐๕๔ ๕๒ ๐๐๐๓ ตามราย
ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37007008

12944
เจริญการค้า

64081407
1230

สธจ
๒๐/๒๕๖๔

05/08/2
564

20,640.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087196096

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ บว ๖๔๖๐ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,896.60 บาท

7,896.60 บาท

370010016130
6

พิษณุยนต์ 7,896.60
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และ
น้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์บรรทุกน้ำ บว ๖๔๖๐ ราชบุรี
ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37001001

61306
พิษณุยนต์

64081419
9013

สปจ (ปภ)
๘/๒๕๖๔

13/08/2
564

7,896.60
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087165531

จ้างเหมาโครงการติดตั้งตะแกรงกันนก ภายในอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

91,677.60 บาท

91,677.60 บาท

070355400223
6

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง เพ้นท์ส 91,677.60

จ้างเหมาโครงการติดตั้งตะแกรงกันนก ภายใน
อาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว
๒๔.๐๐ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07035540

02236
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน
โป่ง เพ้นท์ส

64081419
6766

ศษจ
๑๖/๒๕๖๔

16/08/2
564

91,600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087332800

จ้างเหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน คฉจ ๓๑๗ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,240.00 บาท

7,240.00 บาท

170039000027
4

นายศราวุฒิ ศิริมณี 7,240.00
เหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หมายเลข
ทะเบียน คฉจ ๓๑๗ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17003900

00274
นายศราวุฒิ ศิริมณี

64081432
3805

ชจ
๖/๒๕๖๔

19/08/2
564

7,240.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087333917

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,078.00 บาท

17,078.00 บาท

070353200019
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล 17,078.00
จัดวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ ตามราย
ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
07035320

00192
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อักษรศีล

64081432
3272

ศษซ
๒๑/๒๕๖๔

19/08/2
564

17,078.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087364728

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,900.00 บาท

5,900.00 บาท

170990016150
7

เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอ
นด์ แอซเซสเซอรี่

5,900.00หมึกปริ้นเตอร์ HP ๘๕ A1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17099001

61507

เทียนวันบัวงาม
คอมพิวเตอร์ แอนด์
แอซเซสเซอรี่

64081435
1604

ศษซ
๒๒/๒๕๖๔

20/08/2
564

5,900.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087365416

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,730.00 บาท

5,730.00 บาท

170980025924
6

ณัชชาภัณฑ์ 950.00พานพุ่มดอกไม้สีฟ้า1

170980025924
6

ณัชชาภัณฑ์ 4,500.00ธง ส.ก. ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร2

170980025924
6

ณัชชาภัณฑ์ 280.00
ป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๑.๖ เมตร พระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17098002

59246
ณัชชาภัณฑ์

64081435
0782

สปซ
๓๐/๒๕๖๔

20/08/2
564

5,730.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087425928

จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,190.00 บาท

7,190.00 บาท

470030000153
0

ตามใจโภชนา 6,000.00ข้าวกล่อง1

470030000153
0

ตามใจโภชนา 1,050.00น้ำแก้ว2

470030000153
0

ตามใจโภชนา 140.00น้ำแข็งสำหรับแช่น้ำดื่ม3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
47003000

01530
ตามใจโภชนา

64081434
9633

สปจ
๓๑/๒๕๖๔

20/08/2
564

7,190.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087387788

ซื้อวัสกุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,005.00 บาท

8,005.00 บาท

370050087180
7

โพรเกรส 8,005.00
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียด
แนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37005008

71807
โพรเกรส

64081437
8545

คซ
๑๘/๒๕๖๔

23/08/2
564

8,005.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087512361

ซื้อวัสดุอื่นๆ ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,998.40 บาท

43,998.40 บาท

010555212113
8

บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 21,999.20คลอรีน น้ำ ๑๐%1

010555212113
8

บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 21,999.20สารส้มก้อน2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055521

21138
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ
เทค จำกัด

64081448
3483

ชซ
๓๓/๒๕๖๔

27/08/2
564

43,998.40
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087549619

ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

170990016150
7

เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอ
นด์ แอซเซสเซอรี่

23,000.00

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
ประมวลผล (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17099001

61507

เทียนวันบัวงาม
คอมพิวเตอร์ แอนด์
แอซเซสเซอรี่

64081450
4808

สปซ
๓๑/๒๕๖๔

27/08/2
564

22,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087511118

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,355.00 บาท

9,355.00 บาท

170990016150
7

เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอ
นด์ แอซเซสเซอรี่

9,355.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ตามราย
ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
17099001

61507

เทียนวันบัวงาม
คอมพิวเตอร์ แอนด์
แอซเซสเซอรี่

64081450
4218

ชซ
๓๕/๒๕๖๔

27/08/2
564

9,355.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087548114

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,390.00 บาท

41,390.00 บาท

370020004467
1

แสงบึงพัฒนา 41,390.00
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ ตาม
รายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37002000

44671
แสงบึงพัฒนา

64081450
4032

ชซ
๓๔/๒๕๖๔

27/08/2
564

41,390.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087548868

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

370030015409
5

ชัยบริการโลหะกิจ 10,000.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายบริเวณ
อ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37003001

54095
ชัยบริการโลหะกิจ

64081450
3749

ชจ
๗/๒๕๖๔

27/08/2
564

10,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64087512361

ซื้อวัสดุอื่นๆ ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,998.40 บาท

43,998.40 บาท

010555212113
8

บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 21,999.20คลอรีน น้ำ ๑๐%1

010555212113
8

บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 21,999.20สารส้มก้อน2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055521

21138
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ
เทค จำกัด

64081448
3483

ชซ
๓๓/๒๕๖๔

27/08/2
564

43,998.40
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


