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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64117192912

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 1,300.00ที่โกยขยะปี๊บ1

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 13,500.00ถุงมือยางดำ ชนิดหนา2

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 3,200.00ไม้กวาดแข็ง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 641114195802 สธซ ๓/๒๕๖๕ 15/11/2564 18,000.00 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

64117193370

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,135.00 บาท

16,135.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 16,135.00จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 641114195719 สธซ ๔/๒๕๖ู๕ 15/11/2564 16,135.00 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

64117247444

ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพื้นที่สำหรับลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,430.00 บาท

69,430.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 69,430.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพื้นที่สำหรับลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘

รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 641114211400 ศษซ ๓/๒๕๖๕ 16/11/2564 69,430.00 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

64117216897

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

0705560002082 บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด 18,000.00เก้าอี้สำนักงานปรับระดับสูงต่ำได้ รุ่น EL๐๐๗1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560002082 บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด 641114204439 สปซ ๖/๒๕๖๕ 16/11/2564 18,000.00 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

64117300884

จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมเครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1709900587369 นายณัฐวุฒิ สระศรี 20,000.00

จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณถนนสายโป่งกระทิงทั้งสองข้างทาง บริเวณลานจอด

รถ ๓ จุด ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ และภายในบริเวณงาน ติดตั้งไฟพัด ๓ ต้น พร้อมเครื่อง

ขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900587369 นายณัฐวุฒิ สระศรี 641114242568 ศษจ ๓/๒๕๖๕ 18/11/2564 20,000.00 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

64117286230

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,450.00 บาท

56,450.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 56,450.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ จำนวน ๙

รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 641114261992 สธซ ๖/๒๕๖๕ 19/11/2564 56,450.00 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

64117284931

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,456.00 บาท

22,456.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 22,456.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 641114261641 สธซ ๕/๒๕๖๕ 19/11/2564 22,456.00 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

64117369524

ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อโตชิบา ๔๕๑๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3700100750484 ธนกฤตพานิช 6,500.00ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อโตชิบา ๔๕๑๘1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100750484 ธนกฤตพานิช 641114333031 สปซ ๗/๒๕๖๕ 24/11/2564 6,500.00 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

64117420449

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ

โรงพยาบาลสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,190.00 บาท

7,190.00 บาท

4700300001530 ตามใจโภชนา 6,000.00อาหารกลางวัน (กับข้าว ๒ อย่าง)1

4700300001530 ตามใจโภชนา 1,050.00น้ำแก้ว (ลังละ 48 แก้ว)2

4700300001530 ตามใจโภชนา 140.00น้ำแข็งสำหรับแช่น้ำดื่ม3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4700300001530 ตามใจโภชนา 641114359695 สปจ ๗/๒๕๖๕ 26/11/2564 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

64117469087

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

3700100199257 นายวิสัย แก้วอ่อน 100,000.00

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ปรับปรุงบ่อ

ขยะ (โดยใช้รถแบ็คโฮ) ขนาดกว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร

ปริมาณขยะรวมไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๓ ลูกบาศก์เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100199257 นายวิสัย แก้วอ่อน 641114419533 สธจ ๒/๒๕๖๕ 30/11/2564 100,000.00 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

64117468171

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

187,429.76 บาท

187,429.76 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 187,429.76นมกล่อง ยู เอช ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
641214014317 ศษซ ๔/๒๕๖๕ 30/11/2564 187,429.76 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

64117467734

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,020.16 บาท

21,020.16 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 21,020.16นมกล่อง ยู เอช ที ขนาดบรรจุ  ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
641214011299 ศษซ ๕/๒๕๖๕ 30/11/2564 21,020.16 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


