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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

65117576588

จ้างเหมาจัดทำอาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

2700300021411 ไตรทศ  หงษ์ทอง 22,500.00อาหารเย็นพร้อมน้ำดื่ม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2700300021411 ไตรทศ  หงษ์ทอง 651214010256 สปจ ๗/๒๕๖๖ 01/12/2565 22,500.00 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

65117580114

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศํยสำหรับคนพิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,069.00 บาท

62,069.00 บาท

0703563000291 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ อลูมินั่ม แอนด์กลาส 62,069.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703563000291
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์ อลูมินั่ม

แอนด์กลาส
651214008988 สปจ ๖/๒๕๖๖ 01/12/2565 62,069.00 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

65127034944

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,100.00 บาท

8,100.00 บาท

3709900033009 บุษบง 8,100.00กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900033009 บุษบง 651214082645 คซ ๕/๒๕๖๕ 07/12/2565 8,100.00 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

65127082516

ซื้อน้ำยาพ่นยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,760.00 บาท

35,760.00 บาท

0705552000599 บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 35,760.00
หัวน้ำยากำจัดยุง ยี่ห้อ MAXMA๑๐(Delta metthrin ๑%) W/V EC. ไม่มีส่วนผสม

ของสารก่อมะเร็งจึงปลอดภัยพ่นในบ้านเรือนได้ ขนาด ๑ ลิตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705552000599 บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 651214105082 สธซ ๓/๒๕๖๖ 08/12/2565 35,760.00 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

65127085516

จ้างเหมาจัดทำสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,200.00 บาท

55,200.00 บาท

3710300522591 เมืองราชการพิมพ์ 55,200.00

ปฏิทินแขวนสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ขนาด ๒๑x๑๕ นิ้ว พิมพ์ ๔ สี ๑

หน้า กระดาษอาร์ต ๒๑๐ แกรม รายเดือนพิมพ์ ๔ สี ๑๓ แผ่น กระดาษปอนด์ ๖๐

แกรม เคลือบยูวี อัดหัวเหล็ก เย็บติดรายเดือน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300522591 เมืองราชการพิมพ์ 651214102175 สปจ ๘/๒๕๖๖ 08/12/2565 55,200.00 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

65127168678

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

8,204.00 บาท

8,204.00 บาท

3700500871807 โพรเกรส 8,204.00จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700500871807 โพรเกรส 651214157429 สปซ ๔/๒๕๖๖ 13/12/2565 8,204.00 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

65127168062

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,480.00 บาท

15,480.00 บาท

3700200044671 แสงบึงพัฒนา 15,480.00จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200044671 แสงบึงพัฒนา 651214159010 ชซ ๕/๒๕๖๖ 13/12/2565 15,480.00 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

65127145590

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

3760100324299 นางสาวนฤมล เจตดุ 60,000.00

เหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง เทศบาลตำบล

บ้านชัฏป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เดินทางศึกษาดูงาน จ.ราชบุรี - จ.นครสวรรค์ -

จ.เชียงใหม่ เดินทางวันที่ ๑๔-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760100324299 นางสาวนฤมล เจตดุ 651214153869 สปจ ๙/๒๕๖๖ 13/12/2565 60,000.00 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

65127476855

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,919.20 บาท

81,919.20 บาท

0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 20,560.00คลอรีนน้ำ ๑๐%1

0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 56,000.00สารส้มก้อนชนิดใส2

0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 5,359.20ภาษีมูลค่าเพิ่ม3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552121138 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ เทค จำกัด 651214446152 ชซ ๗/๒๕๖๖ 29/12/2565 81,919.20 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

65127481880

ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,433.00 บาท

12,433.00 บาท

1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 12,433.00จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900834242 วัชรินทร์คลังเกษตรและสวน 651214445750 ชซ ๖/๒๕๖๖ 29/12/2565 12,433.00 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

65127507685

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๑๖๕๕ ราชบุรี ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,550.00 บาท

9,550.00 บาท

3700200256929 รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส 9,550.00
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คเครื่องยนต์รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข

๑๖๕๕ ราชบุรี จำนวน ๑๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200256929 รุ่งโรจน์ ออโต้ เซอร์วิส 651214447337 สปจ ๑๐/๒๕๖๖ 29/12/2565 9,550.00 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

65127554531

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ภาคเรียนที่ ๒ และปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,662.00 บาท

31,662.00 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 19,223.10นมสดพร้อมดื่ม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 12,438.90นมกล่อง 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
651214457777 ศษซ ๑๐/๒๕๖๖ 29/12/2565 31,662.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


