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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65107390369

ซื้อเทียนตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

3700300094211 สุรภัณฑ์ 4,000.00เทียนแก้วกระดาษ ขนาดกว้าง ๕.๕ x ๕.๘ เซนติเมตร1

3700300094211 สุรภัณฑ์ 12,000.00เทียนแก้วเป๊ก ขนาดกว้าง ๕ x ๗ เซนติเมตร2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300094211 สุรภัณฑ์ 651114016972 ศษซ ๔/๒๕๖๖ 01/11/2565 16,000.00 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

65107389821

จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

1709900587369 นายณัฐวุฒิ สระศรี 30,000.00

จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณถนนสายโป่งกระทิงทั้งสองข้างทาง 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 651114013455 ศษจ ๓/๒๕๖๖ 01/11/2565 30,000.00 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

65107389058

จ้างเหมาเวที พร้อมอุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1709901015334 นางสาวเสาวนีย์ พวงศรี 50,000.00

จ้างเหมาเวที ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมรื้อถอนเครื่องเสียงและ

วงดนตรี เต็มวง เต็นท์ (โดม) ขนาด ๑๒.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร จอ LED ขนาดสูง ๓.๐๐

เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร และประดับไฟส่องสว่างให้สวยงาม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709901015334 นางสาวเสาวนีย์ พวงศรี 651114012033 ศษจ ๔/๒๕๖๖ 01/11/2565 50,000.00 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

65107388417

จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่โดยลงหินคลุก โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 20,000.00

จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่โดยลงหินคลุก ขนาดพื้นที่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร

ยาวเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตาราง

เมตร บริเวณลานจัดกิจกรรมสำหรับประชาชนลอยกระทง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 651114010612 ศษจ ๕/๒๕๖๖ 01/11/2565 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

65107387752

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำพื้นที่สำหรับลอยกระทง และทำประติมากรรมกลางน้ำ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,810.00 บาท

29,810.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 29,810.00
จัดวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำพื้นที่สำหรับลอยกระทง และทำประติมากรรมกลางน้ำ

จำนวน ๑๓ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 651114007424 ศษซ ๕/๒๕๖๖ 01/11/2565 29,810.00 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

65107393958

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,991.96 บาท

31,991.96 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 31,991.96นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
651014303391 ศษซ ๓/๒๕๖๖ 31/10/2565 31,991.96 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

65107393809

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,514.20 บาท

6,514.20 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 6,514.20นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
651014302802 ศษซ ๒/๒๕๖๖ 31/10/2565 6,514.20 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


