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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65117022081

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดทำชิงช้า โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,000.00 บาท

70,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 70,000.00
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดทำชิงช้า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อม

ทำฐานชิงช้า
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 651114017787 ศษจ ๖/๒๕๖๖ 01/11/2565 70,000.00 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

65117283979

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๕๔๑๖ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,684.66 บาท

8,684.66 บาท

0705518000018 บริษัทโตโยต้าเจริญค้าราชบุรี(1961)จำกัด 8,684.66
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๕๔๑๖ ราชบุรี ตามราย

ละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705518000018
บริษัทโตโยต้าเจริญค้าราชบุรี(1961)

จำกัด
651114268796 สปจ ๔/๒๕๖๖ 17/11/2565 8,684.66 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

65117283200

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

3700100199257 นายวิสัย แก้วอ่อน 100,000.00
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย จำนวน ๓

จุด ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100199257 นายวิสัย แก้วอ่อน 651114267707 สธจ ๑/๒๕๖๖ 17/11/2565 100,000.00 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

65117285609

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,800.00 บาท

13,800.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 13,800.00จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 651114256577 ชซ ๓/๒๕๖๖ 17/11/2565 13,500.00 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

65117310525

ซื้อวัสดุโครงการอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 25,000.00ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดเจาะรูด้านล่าง ขนาดสูง ๒๕ x กว้าง ๓๐ ซม.1

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 1,000.00ใบตัดจิ๊กซอร์พลาสติก2

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 1,000.00ใบตัดคอนกรีต ๔ นิ้ว อย่างหนาพิเศษ3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 651114284539 สธซ ๒/๒๕๖๖ 18/11/2565 27,000.00 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

65117469255

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กจ ๙๑๐๐ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,050.00 บาท

15,050.00 บาท

3700200256929 รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส 15,050.00
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ๔ ประตู

หมายเลขทะเบียน กจ ๙๑๐๐ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200256929 รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส 651114384252 สปจ ๕/๒๕๖๖ 25/11/2565 15,050.00 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

65117244989

จ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00 บาท

500,000.00 บาท

0705557001496 บริษัท เจ.บี.แอล.สถาปัตย์ จำกัด 500,000.00

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา

๐.๐๔ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705557001496 บริษัท เจ.บี.แอล.สถาปัตย์ จำกัด 651122014645 ๑/๒๕๖๖ 29/11/2565 499,000.00 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

65117491799

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,625.90 บาท

5,625.90 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 5,625.90นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
651214020389 ศษซ ๗/๒๕๖๖ 30/11/2565 5,625.90 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

65117491480

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,379.54 บาท

28,379.54 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 28,379.54นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
651214020383 ศษซ ๘/๒๕๖๖ 30/11/2565 28,379.54 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


