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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

64127510798

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0705560002082 บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด 5,000.00โต๊ะทำงาน (56.10.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560002082 บริษัท เวลลีฟวิ่ง 88 โซลูชั่น จำกัด 650114021119 คซ ๗/๒๕๖๕ 05/01/2565 5,000.00 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

64127510466

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,700.00 บาท

20,700.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 20,700.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
650114020679 คซ ๖/๒๕๖๕ 05/01/2565 20,700.00 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

64127509098

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน12 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,407.00 บาท

10,407.00 บาท

3700300094211 สุรภัณฑ์ 10,407.00วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300094211 สุรภัณฑ์ 650114020250 คซ ๕/๒๕๖๕ 05/01/2565 10,407.00 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

64127453079

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย แชนาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

298,000.00 บาท

298,000.00 บาท

3700100713350 นางณัชปภา  โขจุลธรรม 298,000.00จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย แชนาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100713350 นางณัชปภา  โขจุลธรรม 650122000587 ๒/๒๕๖๕ 06/01/2565 298,000.00 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

65017117278

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,600.00 บาท

14,600.00 บาท

0715550000214 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จำกัด 14,600.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715550000214 บริษัท บี.ฟู๊ดส์ คลีนโคเวอร์ จำกัด 650114119320 สปซ ๑๑/๒๕๖๕ 12/01/2565 14,600.00 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

65017064934

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 23,000.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
650114169630 ชซ ๘/๒๕๖๕ 14/01/2565 23,000.00 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

65017304630

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๐๒๕ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3700300094491 นายกฤต เอื้อวิเศษวัฒนา 6,000.00เปลี่ยนรังผึ้ง1

3700300094491 นายกฤต เอื้อวิเศษวัฒนา 500.00เติมน้ำยาหล่อเย็น2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300094491 นายกฤต เอื้อวิเศษวัฒนา 650114318326 ชจ ๑๗/๒๕๖๕ 25/01/2565 6,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


