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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65047017644

ซื้อโครงการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เชิงรุกในชุมชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในการป้องกัน COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67,000.00 บาท

67,000.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 67,000.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ในการป้องกัน COVID-๑๙ จำนวน ๕

รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 650414043357 สธซ ๒๐/๒๕๖๕ 05/04/2565 67,000.00 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

65047017717

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,920.00 บาท

8,920.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 8,920.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 650414043674 ชซ ๕๓/๒๕๖๕ 05/04/2565 8,920.00 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

65047117167

จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ (ถังสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,600.00 บาท

33,600.00 บาท

3709800234975 บ้านโป่งซัพพลายกรุ๊ป 33,600.00จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ (ถังสีแดง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709800234975 บ้านโป่งซัพพลายกรุ๊ป 650414150433
สปจ(ปภ)

๕/๒๕๖๕
18/04/2565 33,600.00 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

65047205326

จ้างเหมาซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๖ - ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,400.00 บาท

12,400.00 บาท

0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 12,400.00
เหมาซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๖ - ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๑๑ ตามราย

ละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 650414202100 ศษจ ๗/๒๕๖๕ 20/04/2565 12,400.00 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

65047228565

ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,500.00 บาท

37,500.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 37,500.00ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 650414215353 สธซ ๒๒/๒๕๖๕ 21/04/2565 37,500.00 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

65047238225

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,693.00 บาท

10,693.00 บาท

3700300094211 สุรภัณฑ์ 10,693.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  ๒๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300094211 สุรภัณฑ์ 650414230410 คซ ๑๕/๒๕๖๕ 22/04/2565 10,693.00 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

65047238816

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,480.00 บาท

9,480.00 บาท

1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 9,480.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1739900465310 ร้านทองเพิ่มพูน 650414266080 ชซ ๕๗/๒๕๖๕ 22/04/2565 9,480.00 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

65047287821

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,920.00 บาท

7,920.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 5,520.00ใบมีดตัดหญ้า ๑๔ นิ้ว (อย่างดี)1

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 2,400.00ตะไบสามเหลี่ยม2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 650414276021 ชซ ๕๙/๒๕๖๕ 26/04/2565 7,920.00 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

65047331645

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟ LED ขนาด ๑๒๐ W, ๑๔๐ LM/W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102,900.00 บาท

102,900.00 บาท

0705562002021 บริษัทไทยโรด แอลอีดี จำกัด 102,900.00โคมไฟ LED ขนาด ๑๒๐ W, ๑๔๐ LM/W1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705562002021 บริษัทไทยโรด แอลอีดี จำกัด 650414301806 ชซ ๖๑/๒๕๖๕ 27/04/2565 102,900.00 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

65047354717

ซื้อฝาตะแกรงเหล็ก (ชนิดเหล็กหล่อสำเร็จ) ขนาดกว้าง ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๖.๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,000.00 บาท

160,500.00 บาท

0103552020259 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรดดิ้ง 160,500.00

ฝาตะแกรงและเฟรมเหล็กหล่อเหนียว Heavy Duty รุ่น SQG๘๐๐-๒๕๐-CL ขนาด

ช่องเปิด ๘๐๐x๘๐๐ มม. สูง ๖๐ มม. แบบบานพับ และ CLICK LOCK รับน้ำหนัก

๒๕ ตัน โลโก้เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103552020259 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวล ออฟ เทรดดิ้ง 650414299459 ชซ ๖๐/๒๕๖๕ 27/04/2565 160,500.00 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

65047331687

ซื้อวัสดุอื่นๆ วัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,130.00 บาท

8,130.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 1,950.00ประตูน้ำทองเหลือง ๓1

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 2,700.00อีโบ ๔2

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 360.00ใบเลื่อย (อย่างดี)3

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 3,120.00กาว (กลาง)4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 650414302660 ชซ ๖๒/๒๕๖๕ 27/04/2565 8,130.00 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

65047376742

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๑๑ ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,840.00 บาท

7,840.00 บาท

3700300093461 แดงไดนาโม 7,600.00แบตเตอรี ๓K ๑๔๕1

3700300093461 แดงไดนาโม 240.00ขั้วแบต2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300093461 แดงไดนาโม 650514012307 ชซ ๖๓/๒๕๖๕ 29/04/2565 7,440.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


