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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

66017073335

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,330.00 บาท

5,330.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 2,450.00หมึกเติม CANON GI ๗๙๐ BK1

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 960.00หมึกเติม CANON GI ๗๙๐ C2

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 960.00หมึกเติม CANON GI ๗๙๐ Y3

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 960.00หมึกเติม CANON GI ๗๙๐ M4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
660114072818 ศษซ ๙/๒๕๖๖ 06/01/2566 5,330.00 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

66017092024

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,520.00 บาท

22,520.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 22,520.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
660114124705 คซ ๘/๒๕๖๖ 10/01/2566 22,520.00 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

65127552492

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,200.00 บาท

27,200.00 บาท

0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 27,200.00
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 660114233995 สปซ ๖/๒๕๖๖ 16/01/2566 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

66017328132

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บว ๖๔๖๐ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,495.00 บาท

30,495.00 บาท

3700100161306 พิษณุยนต์ 30,495.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ บว ๖๔๖๐ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100161306 พิษณุยนต์ 660114313072
สปจ(ปภ)

๗/๒๕๖๖
20/01/2566 30,495.00 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

66017444271

ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,326.00 บาท

53,326.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 53,326.00จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 660114417207 ชซ ๙/๒๕๖๖ 26/01/2566 53,326.00 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

66017491850

จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๒ ๐๐๒๔, ๔๒๐ ๖๒ ๐๐๒๕, ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๓๑, ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๓๒, ๔๒๐ ๖๕ ๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

1709901145521 นายณัฐภัคร คุ้มเมือง 4,500.00
ล้างเครื่องปรับอากาศทำความสะอาดตัวกรองเช็ครอยรั่ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๒

๐๐๒๔, ๔๒๐ ๖๒ ๐๐๒๕, ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๓๑, ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๓๒, ๔๒๐ ๖๕ ๐๐๓๓
1

1709901145521 นายณัฐภัคร คุ้มเมือง 4,000.00
เติมน้ำยาแอร์ R-๒๒ เต็มระบบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๒ ๐๐๒๔, ๔๒๐ ๖๒

๐๐๒๕, ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๓๑, ๔๒๐ ๖๔ ๐๐๓๒, ๔๒๐ ๖๕ ๐๐๓๓
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709901145521 นายณัฐภัคร คุ้มเมือง 660114465917 สธจ ๒/๒๕๖๖ 27/01/2566 8,500.00 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

65127554415

ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ภาคเรียนที่ ๒ และปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

159,717.20 บาท

159,717.20 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 96,969.86นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 62,747.34นมกล่อง ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ  ๒๐๐ ซีซี รสจืด2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
651214457815 ศษซ ๙/๒๕๖๖ 29/12/2565 159,717.20 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

66017517052

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,920.00 บาท

16,920.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 520.00ที่โกยขยะปิ๊บ1

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 14,400.00ถุงมือยางดำ ชนิดหนาพิเศษ2

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 2,000.00ไม้กวาดแข็ง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 660114478098 สธซ ๗/๒๕๖๖ 30/01/2566 16,920.00 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

66017518574

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 19,800.00จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 660114477012 สธซ ๖/๒๕๖๖ 30/01/2566 19,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


