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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64127493678

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจ Antigen Test Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 24,000.00ชุดตรวจ Antigen Test Kit1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 650114006152 สธซ ๙/๒๕๖๕ 04/01/2565 24,000.00 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

64127184788

จ้างเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,500.00 บาท

67,500.00 บาท

3710300522591 เมืองราชการพิมพ์ 67,500.00

จ้างเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่า

หวาย ด้านหน้าภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมติด

ปฏิทินปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๒๑x๑๕ นิ้ว พิมพ์ ๔ สี ๑ หน้า ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300522591 เมืองราชการพิมพ์ 641214183243 สปจ ๙/๒๕๖๕ 15/12/2564 67,500.00 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

64127231522

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อโตชิบ้า รุ่น ๔๕๑๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,550.00 บาท

11,550.00 บาท

3700100750484 ธนกฤตพานิช 11,550.00
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อโตชิบ้า รุ่น ๔๕๑๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗

๖๔ ๐๐๐๔ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100750484 ธนกฤตพานิช 641214213336 สปจ ๑๐/๒๕๖๕ 17/12/2564 11,550.00 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

64127363631

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,920.00 บาท

7,920.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 5,520.00ใบมีดตัดหญ้า ๑๔ นิ้ว (อย่างดี)1

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 2,400.00ตะไบสามเหลี่ยม2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 641214334367 ชซ ๖/๒๕๖๕ 24/12/2564 7,920.00 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

64127365833

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,290.00 บาท

50,290.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 50,290.00จัดวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 641214333919 ชซ ๔/๒๕๖๕ 24/12/2564 50,290.00 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

64127364780

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,760.00 บาท

23,760.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 23,760.00ก้านเครื่องตัดหญ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 641214334175 ชซ ๕/๒๕๖๕ 24/12/2564 23,760.00 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

64127472389

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๕๔๑๖ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,136.28 บาท

8,136.28 บาท

0705518000018 บริษัทโตโยต้าเจริญค้าราชบุรี(1961)จำกัด 8,136.28
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๕๔๑๖ ราชบุรี ตามราย

ละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705518000018
บริษัทโตโยต้าเจริญค้าราชบุรี(1961)

จำกัด
641214404793 สปจ ๑๑/๒๕๖๕ 29/12/2564 8,136.28 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

64127474134

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,230.00 บาท

22,230.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 22,230.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
641214412731 สปซ ๙/๒๕๖๕ 30/12/2564 22,230.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


