


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077067578

ซื้อวัสดุช่วยเหลือครอบครัวผู้กักตัวไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ รวม ๓ ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

3560300617429 ร้าน สุรางค์ 4,500.00
วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก(46.18.22.00 )ด้านการบริโภคของครอบครัวที่กักตัว

เช่น นมจืดโอเมก้า ข้าวหอมมะลิ น้ำมันถั่วเหลืองฯลฯสำหรับ ๓ ครัวเรือน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300617429 ร้าน สุรางค์ 640714056695 193/2564 02/07/2564 4,500.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077090349

ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง รวม ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,588.00 บาท

21,588.00 บาท

3560300809701 ร้านกฤตยา 21,588.00
กระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงานต่างๆ (14.11.15.07 )ที่ใช้ในสำนักงานกองช่าง

รวม ๒๒ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300809701 ร้านกฤตยา 640714074810 194/2564 02/07/2564 21,588.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087041708

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,080.00 บาท

15,080.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 15,080.00

ตลับหมึก(44.10.31.05 )จำนวน ๔ ตลับ External HDD๒TB จำนวน ๑ อัน แป้น

พิมพ์+เม้าส์ จำนวน ๑ ชุด หมึกเติม EPSON จำนวน ๑๐ ขวด ตลับหมึก Toner

จำนวน ๑ ตลับ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 640814033694 205/2564 30/07/2564 15,080.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077510684

จ้างกำจัดขยะ ของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

194,300.00 บาท

194,300.00 บาท

0563551000412 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาบ ซีเมนต์บล๊อค 194,300.00
การรวบรวมหรือการทำลายหรือการแปรรูปหรือการกำจัดขยะ(76.12.15.01 )กำจัด

ขยะของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563551000412
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาบ ซีเมนต์บล๊อ

ค
640714422774 203/2564 29/07/2564 194,300.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087016124

ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับวางท่อพร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ(ห้วยห้าใต้)พื้นที่หมู่๘ บ้านแวนโค้ง ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,300.00 บาท

14,300.00 บาท

1560300178933 ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค 14,300.00
ปูนซีเมนต์(30.11.16.01 )จำนวน ๑๕ ถุง ทรายหยาบ จำนวน ๕ ลบ.ม. หิน จำนวน ๕

ลบ.ม. และท่อ คสล.ขนาด Q0.60ม. จำนวน ๑๐ ท่อ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300178933 ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค 640814014411 204/2564 29/07/2564 14,300.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077419224

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด (ซอย๖) พื้นที่หมู่ที่ ๘ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,900.00 บาท

99,758.33 บาท

0563564001129
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอ

นด์คอนเซาท์
88,900.00

รางระบายน้ำ(30.15.17.03 )รางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด (ซอย6) พื้นที่หมู่ที่ 8

ปากกว้าง 0.40 ม. ยาว 68.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.30 ม. ตามแบบรูปเทศบาลตำบล

ฝายกวางกำหนด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563564001129
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญ

ทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอนด์คอนเซาท์
640722016125 21/2564 23/07/2564 88,900.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077441824

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด (ป่าแฝก) พื้นที่หมู่ที่ ๙  ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106,600.00 บาท

114,388.91 บาท

0563564001129
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอ

นด์คอนเซาท์
106,600.00

รางระบายน้ำ(30.15.17.03 )ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. มีฝาปิด (ป่าแผก) พื้นที่ หมู่

ที่ 9 (ปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.12 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม.) ตามแบบรูป

เทศบาลตำบลฝายกวางกำหนด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563564001129
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญ

ทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอนด์คอนเซาท์
640722017133 22/2564 29/07/2564 106,600.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077455558

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด พื้นที่หมู่ที่ ๑๖ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,500.00 บาท

107,941.86 บาท

0563564001129
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอ

นด์คอนเซาท์
100,500.00

รางระบายน้ำ(30.15.17.03 )รางระบายน้ำ คสล.มีฝาปิด พื้นทีหมู่ที่ 16 ปากกว้าง

0.40 ม. ยาว 62 ม. ลึกเฉลี่ย 0.42 ม.ตามแบบรูปเทศบาลตำบลฝายกวางกำหนด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563564001129
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญ

ทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอนด์คอนเซาท์
640722017282 23/2564 29/07/2564 100,500.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077491593

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 800.00เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์(43.21.21.00 )ซ่อมครุภัณฑ์ รหัส 488-57-00161

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 640714402697 202/2564 19/07/2564 800.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077553435

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียน รร.ปัวศรีพรม จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

609.96 บาท

609.96 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 609.96
อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )อาหารเสริมนม สำหรับ

นักเรียน รร.บ้านปัวศรีพรม จำนวน 1 คน ระหว่าง กค - ตค 64
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640714452944 201/2564 19/07/2564 609.96 ส่งงานตามกำหนด 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077288466

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3800700552950 ร้านวิใลช๊อป 20,000.00
เครื่องแต่งกายเก็บขยะ(47.13.16.11)รองเท้าบูท ๔๐คู่,ฝ้าปิดจมูก ๔๐โหล,ถุงมือยาง

๖๐คู่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800700552950 ร้านวิใลช๊อป 640714236639 200/2564 14/07/2564 20,000.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077127723

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พื้นที่ข้างบ้านนายอุดร ทารินทร์ พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,800.00 บาท

105,288.78 บาท

0563562000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการก่อสร้าง 99,000.00
รางระบายน้ำ(30.15.17.03 )รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พื้นที่ข้างบ้านนายอุดร ทา

รินทร์ พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563562000290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ

ก่อสร้าง
640722008578 18/2564 14/07/2564 99,000.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077134631

จ้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน พื้นที่อาคารหอประชุมหมู่ที่ ๑๒ บ้านปัวนาคพัฒนา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,800.00 บาท

93,509.68 บาท

0563562000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการก่อสร้าง 90,000.00
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร(72.12.11.03 )ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน

พื้นที่อาคารหอประชุมหมู่ที่ ๑๒ บ้านปัวนาคพัฒนา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563562000290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ

ก่อสร้าง
640722008673 20/2564 14/07/2564 90,000.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077133375

จ้างปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน พื้นที่อาคารหอประชุม  หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหล่ม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

95,600.00 บาท

99,040.20 บาท

0563562000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการก่อสร้าง 95,000.00
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร(72.12.11.03 )ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน

พื้นที่ อาคารหอประชุม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหล่ม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563562000290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ

ก่อสร้าง
640722008638 19/2564 14/07/2564 95,000.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077227983

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๒๐ รายการ เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3560300809701 ร้านกฤตยา 10,000.00
วัสดุสำนักงาน14.11.15.07 )เทปผ้าขนาด ๒๐ นิ้ว แม็กขนาาด HD ๕๐/๕๐Rฯลฯ

รวม ๒๐ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300809701 ร้านกฤตยา 640714192867 199/2564 08/07/2564 10,000.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077152003

จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน  ๑ รายการ เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00 บาท

300.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 300.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(81.11.16.00 )ติดตั้งโปรแกรมใหม่เครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเลขเครื่อง ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 640714123243 169/2564 06/07/2564 300.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077175281

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00 บาท

300.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 300.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(81.11.16.00 )ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข๔๑๖-๕๘-

๐๐๓๗
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 640714142760 197/2564 06/07/2564 300.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077178085

ซื้อวัสดุธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๖๐ ผืน เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,900.00 บาท

6,900.00 บาท

3560300809701 ร้านกฤตยา 6,900.00

อุปกรณ์ธง(55.12.17.15 )ธงสัญญาลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร.ขนาด ๖๐X๙๐

ซม. Q Flag สกรีนตราสัญญาลักษณ์พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ลงบนเนื้อผ้าโพลีเอสเต

อร์ชนิดผ้าร่ม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300809701 ร้านกฤตยา 640714146168 198/2564 06/07/2564 6,900.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077047964

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๖ รายการเพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,270.00 บาท

9,270.00 บาท

3800700552950 ร้านวิใลซ๊อป 9,270.00
ชั้นวางหรือชั้นเก็บของ(24.10.20.04 ),กระติกน้ำร้อน,ชุดถ้วยกาแฟ,ช้อนกาแฟ,กล่องพ

ลาสติค,ขวดโหลพลาสติค
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800700552950 ร้านวิใลซ๊อป 640714040480 192/2564 02/07/2564 9,270.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077067578

ซื้อวัสดุช่วยเหลือครอบครัวผู้กักตัวไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ รวม ๓ ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

3560300617429 ร้าน สุรางค์ 4,500.00
วัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก(46.18.22.00 )ด้านการบริโภคของครอบครัวที่กักตัว

เช่น นมจืดโอเมก้า ข้าวหอมมะลิ น้ำมันถั่วเหลืองฯลฯสำหรับ ๓ ครัวเรือน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300617429 ร้าน สุรางค์ 640714056695 193/2564 02/07/2564 4,500.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077090349

ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง รวม ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,588.00 บาท

21,588.00 บาท

3560300809701 ร้านกฤตยา 21,588.00
กระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงานต่างๆ (14.11.15.07 )ที่ใช้ในสำนักงานกองช่าง

รวม ๒๒ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300809701 ร้านกฤตยา 640714074810 194/2564 02/07/2564 21,588.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077125738

จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและแบบแขวนภายในเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,200.00 บาท

33,200.00 บาท

0573544000607 หจก.แสนดี แอร์ เซอร์วิส 33,200.00
เครื่องปรับอากาศ(40.10.17.01 )ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในเทศบาล

ตำบลฝายกวาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0573544000607 หจก.แสนดี แอร์ เซอร์วิส 640714102401 195/2564 02/07/2564 33,200.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077265636

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เพื่อการบริโภคของสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,505.00 บาท

2,505.00 บาท

1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 2,505.00
น้ำดื่มสำนักงาน(50.20.23.01 )ชนิดลัง ๕๖ ลังๆละ ๓๐ บาท ชนิดถัง ๕๕ ถังๆละ ๑๕

บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 640714216851 189/2564 02/07/2564 2,505.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077266364

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เพื่อการบริโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ายฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,080.00 บาท

1,080.00 บาท

1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 1,080.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )ชนิดลัง ๒๒ ลังๆละ ๓๐ บาท และชนิด ถัง ๑๐ ถังๆละ ๑๕ บาท1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 640714220001 190/2564 02/07/2564 1,080.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087031636

ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔ เพื่อการบริโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

690.00 บาท

690.00 บาท

1560300099251 น้ำดื่มชุมชนบ้านฐานพัฒนา 690.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )ชนิดถัง จำนวน ๑๒ ถัง และชนิดลัง จำนวน ๑๗ ลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300099251 น้ำดื่มชุมชนบ้านฐานพัฒนา 640814032640 191/2564 02/07/2564 690.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64077047964

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๖ รายการเพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,270.00 บาท

9,270.00 บาท

3800700552950 ร้านวิใลซ๊อป 9,270.00
ชั้นวางหรือชั้นเก็บของ(24.10.20.04 ),กระติกน้ำร้อน,ชุดถ้วยกาแฟ,ช้อนกาแฟ,กล่องพ

ลาสติค,ขวดโหลพลาสติค
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800700552950 ร้านวิใลซ๊อป 640714040480 192/2564 02/07/2564 9,270.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


