




ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65087023286

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐

พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11,480.00 บาท

11,480.00 บาท

1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 11,480.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสหมามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709800259246 ณัชชาภัณฑ์ 650814070221 สปซ ๔๒/๒๕๖๕ 03/08/2565 11,480.00 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

65087022938

จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,508.00 บาท

5,508.00 บาท

3180100348223 จอมบึงการพิมพ์ แอนด์ คอม  แสงจันทร์การไฟฟ้า 4,401.00ถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖1

3180100348223 จอมบึงการพิมพ์ แอนด์ คอม  แสงจันทร์การไฟฟ้า 1,107.00ถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3180100348223
จอมบึงการพิมพ์ แอนด์ คอม

แสงจันทร์การไฟฟ้า
650814069857 สปจ ๒๔/๒๕๖๕ 03/08/2565 5,508.00 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

65087119697

จ้างเหมาทำป้ายมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,850.00 บาท

5,850.00 บาท

1709900028327 สวนผึ้งกราฟฟิค 5,850.00ป้ายมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ขนาด ๑๙๒๔ ซม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900028327 สวนผึ้งกราฟฟิค 650814150181 สธจ ๑๔/๒๕๖๕ 08/08/2565 5,850.00 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

65087116024

ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในร้านอาหาร แผงลอยและตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,450.00 บาท

19,450.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 5,850.00แอลกอฮอล์ ๗๕% ๕๐๐ ml.1

3700500871807 โพรเกรส 13,000.00ผ้ากันเปื้อน+หมวก พร้อมปักชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย2

3700500871807 โพรเกรส 600.00กระดาษ A๔3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 650814148314 สธซ ๓๕/๒๕๖๕ 08/08/2565 19,450.00 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

65087271457

จ้างทำประตูสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

65,000.00 บาท

0703563000291 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ อลูมินั่ม แอนด์กลาส 36,000.00จ้างเหมาทำประตูออโต้ ขนาด ๒.๔ x ๑.๘๐ ม. พร้อมติดตั้ง1

0703563000291 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ อลูมินั่ม แอนด์กลาส 29,000.00จ้างเหมาทำประตูบานเลื่อนรางแขวน ขนาด ๒.๔๙ x ๑.๘๐ ม. พร้อมติดตั้ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703563000291
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ อลูมินั่ม

แอนด์กลาส
650814274861 ชจ ๘๙/๒๕๖๕ 15/08/2565 65,000.00 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

65087237300

จ้างเหมาจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารสำหรับเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450,000.00 บาท

449,400.00 บาท

0105536121838 บริษัท อีคอม ไอเดีย จำกัด 449,400.00
จ้างเหมาจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารสำหรับเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105536121838 บริษัท อีคอม ไอเดีย จำกัด 650824003480 ๕/๒๕๖๕ 16/08/2565 447,400.00 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

65087443658

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,070.00 บาท

16,070.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 16,070.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 650814464196 ชซ ๙๐/๒๕๖๕ 22/08/2565 16,070.00 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

65087464330

จ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ รถบรรทุกดีเซล กน ๒๓๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

5700700008246 2004 ชัฏป่าหวายแอร์  ซาวน์ 6,500.00ฟิล์ม(13.11.12.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5700700008246 2004 ชัฏป่าหวายแอร์  ซาวน์ 650814433492 คจ ๑๑/๒๕๖๕ 22/08/2565 6,500.00 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

65087586128

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,280.00 บาท

8,280.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 8,280.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
650814545294 สปซ ๔๔/๒๕๖๕ 25/08/2565 8,280.00 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

65087581796

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๑๓, ๔๒๐ ๖๑ ๐๐๒๐, ๔๒๐ ๖๑ ๐๐๒๒, ๔๒๐ ๖๒ ๐๐๒๖, ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๓๐, ห้องปลัดเทศบาลฯ,

ห้องรองปลัดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,100.00 บาท

20,100.00 บาท

0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 20,100.00

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๙ ๐๐๑๓, ๔๒๐ ๖๑

๐๐๒๐, ๔๒๐ ๖๑ ๐๐๒๒, ๔๒๐ ๖๒ ๐๐๒๖, ๔๒๐ ๖๓ ๐๐๓๐, ห้องปลัดเทศบาลฯ,

ห้องรองปลัดเทศบาลฯ ตามรายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703560001394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานิชอิเล็คทริค 650814544159 สปจ ๒๗/๒๕๖๕ 25/08/2565 20,100.00 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

65087576018

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโตชิบ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,100.00 บาท

9,100.00 บาท

3700100750484 ธนกฤตพานิช 3,500.00เปลี่ยนลูกฮอดโรลเลอร์1

3700100750484 ธนกฤตพานิช 1,000.00เปลี่ยนตัวแยกกระดาษ2

3700100750484 ธนกฤตพานิช 3,100.00เปลี่ยนเทอร์มิสเตอร์3

3700100750484 ธนกฤตพานิช 1,500.00ค่าแรง4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100750484 ธนกฤตพานิช 650814542980 สปจ ๒๖/๒๕๖๕ 25/08/2565 9,100.00 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

65087550827

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,998.40 บาท

43,998.40 บาท

0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 20,560.00คลอรีน น้ำ ๑๐% (เปลี่ยนถัง)1

0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 20,560.00สารส้มก้อนใส2

0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 2,878.40ภาษีมูลค่าเพิ่ม3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 650814528233 ชซ ๙๑/๒๕๖๕ 25/08/2565 43,998.40 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

65087648176

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙  รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,560.00 บาท

17,560.00 บาท

1709900161507 เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอซเซสเซอรี่ 17,560.00หมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900161507
เทียนวันบัวงาม คอมพิวเตอร์ แอนด์

แอซเซสเซอรี่
650814610598 คซ ๒๔/๒๕๖๕ 29/08/2565 17,560.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


