


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087689329

จ้างคนงานทั่วไป(คนงานประจำรถขยะ) เพื่อปฏิบัติงานเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

134210006514
4

นายวิรยุทธ กลิ่นหอม 9,000.00
คนงานทั่วไป(94.10.18.01 ) คนงานทั่วไป (คนงาน
ประจำรถขยะ)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
13421000

65144
นายวิรยุทธ กลิ่นหอม

64081456
7280

224/256
4

31/08/2
564

9,000.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087677613

จ้างเหมากำจัดขยะ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

194,300.00 บาท

194,300.00 บาท

056355100041
2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาบ ซีเมนต์
บล๊อค

194,300.00
การรวบรวมหรือการทำลายหรือการแปรรูปหรือการ
กำจัดขยะ(76.12.15.01 )กำจัดขยะของเทศบาล
ตำบลฝายกวาง ประจำเดือนกันยายน 2564

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635510

00412
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สลาบ ซีเมนต์บล๊อค

64081455
7157

223/256
4

31/08/2
564

194,300.0
0

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087541959

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าบ้านนางปณิตา สมปัญญา พื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ เชื่อมต่อบ้านปางผักหม หมู่ที่ ๗ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96,000.00 บาท

96,926.71 บาท

056356400112
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญ
ทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอนด์คอน
เซาท์

96,000.00

ถนน(30.22.20.46 )ถนน คสล. ซอยหน้าบ้าน
นางปณิตา สมปัญญา พื้นที่ม.13ต.ฝายกวางเชื่อมต่อ
บ้านปางผักหม ม.7ต.งิมอ.ปงจ.พะเยา(กว้าง 4.00 ม.
ยาว35.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า140ตรม.)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635640

01129

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สมศักดิ์ เจริญทรัพย์
วัสดุก่อสร้างแอน
ด์คอนเซาท์

64082202
4486

31/2564
30/08/2

564
96,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087545167

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นพระธาตุศิวิไล หมู่ที่ ๑๔ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,926.71 บาท

056356400112
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมศักดิ์ เจริญ
ทรัพย์ วัสดุก่อสร้างแอนด์คอน
เซาท์

96,000.00

ถนน(30.22.20.46 )ถนนคสล.สายขึ้นพระธาตุศิวิไล
ม.15 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (กว้าง 4.00
ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอย
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 140 ตรม.)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635640

01129

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สมศักดิ์ เจริญทรัพย์
วัสดุก่อสร้างแอน
ด์คอนเซาท์

64082202
4495

30/2564
30/08/2

564
96,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087679945

ซื้อวัสดุหลอดไฟ LED ขนาด ๑๓ W.แบบเกลียวและแบบเสียบ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,250.00 บาท

13,250.00 บาท

056356300067
6

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมช่างการ
ไฟฟ้า

13,250.00
หลอดไฟ LED ขนาด 13W.(39.10.16.15 ) แบบ
เกลียว จำนวน ๕๐ หลอด และแบบเสียบ จำนวน ๕๐
หลอด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635630

00676
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวม
ช่างการไฟฟ้า

64081456
2242

222/256
4

25/08/2
564

13,250.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087486538

จ้างก่อสร้างห้องน้ำประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ ๑๗ บ้านฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102,500.00 บาท

114,325.80 บาท

056356200029
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ
ก่อสร้าง

102,000.00

ห้องน้ำ(42.21.16.00 )ก่อสร้างห้องน้ำประจำหมู่
บ้าน ม.17 กว้าง 2.40 ม. ยาว 3.50 เมตร สูง 2.60
ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 8.40
ตรม.(รายละเอียดตามแบบรูปเทศบาลตำบลฝายกวาง
กำหนด)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635620

00290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียง
คำการก่อสร้าง

64082201
9224

28/2564
27/08/2

564
102,000.0

0
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087491524

จ้างโครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองลื้อ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,200.00 บาท

93,778.90 บาท

056356200029
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ
ก่อสร้าง

93,000.00

งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร(72.12.11.03 )
โครงการปรับปรุงหอประชุม ประจำหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่
ที่ 15 บ้านหนองลื้อ ตามแบบรูปเทศบาลตำบลฝาย
กวางกำหนด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635620

00290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียง
คำการก่อสร้าง

64082201
9450

29/2564
27/08/2

564
93,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087476609

ซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ป่าสุสาน) พื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านสลาบ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146,105.00 บาท

146,105.00 บาท

156030017893
3

ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค 146,105.00

เสาซีเมนต์หรือเสาคอนกรีต(30.10.29.01 )และวัสดุ
ก่อสร้างอื่น รวม 15 รายการ เพื่อใช้สำหรับก่อสร้าง
ศาลอเนกประสงค์(ป่าสุสาน)พื้นที่ ม.7 บ้านสลาบ ต.
ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15603001

78933
ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค

64081438
9581

221/256
4

23/08/2
564

146,105.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087494543

ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๓ ราย ๑.นายมูล  วงศ์เจริญ หมู่๑๑ ๒.นายชาติ เหล่ายาว หมู่๑๓  ๓.นายเกียรติ  วันจันทร์ หมู่๑๔
ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60,000.00 บาท

60,028.00 บาท

156030017893
3

ร้านสลาบซีเมนต์บล็อก 60,000.00

วัสดุก่อสร้าง(30.18.15.11 )ที่อยู่อาศํยให้แก่ผู้พิการ
จำนวน ๓ ราย ตามใบสรุปประมาณการจ้างเหมาทำ
การก่อสร้าง แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑ ถึงแผ่นที่๕ ตามราย
ละเอียดที่แนบมาด้วย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15603001

78933
ร้านสลาบซีเมนต์บล็อก

64081440
5816

220/256
4

19/08/2
564

60,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087463147

จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายกวางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง  จำนวน ๒ ป้าย เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,720.00 บาท

2,720.00 บาท

356030094493
4

เอ เค อิงค์เจ็ท 2,720.00
ป้ายชื่อ55.12.17.01 )อะคริลิคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฝายกวางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวนโค้ง
ขนาด ๑๒๐X๖๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35603009

44934
เอ เค อิงค์เจ็ท

64081438
1467

219/256
4

18/08/2
564

2,720.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087329987

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลฝายกวาง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลฝายกวาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
750.00 บาท

750.00 บาท

356030061207
9

นางจามรี  บุญธรรม 750.00
อาหารว่าง(50.19.21.00 )ในประชุมสภาจำนวน ๓๐
ชุดๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๗๕๐ บาท ประกอบด้วย
ขนมแบเกอรี่ เครื่องดื่ม ชา,กาแฟ,โอวันติน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35603006

12079
นางจามรี  บุญธรรม

64081426
8283

218/256
4

16/08/2
564

750.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087186284

ซื้อวัสดุผ้าสีขาว-สีฟ้า เพื่อประดับพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,600.00 บาท

3,600.00 บาท

157990068362
9

ร้านใจดีเดิม 3,600.00
ผ้าริ้วประดับ(11.16.21.25 )ผ้าขาว ๑ไม้ๆละ ๑,๘๐๐
บาท ผ้าสีฟ้า ๑ ไม้ๆละ ๑,๘๐๐ บาท รวม ๒ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15799006

83629
ร้านใจดีเดิม

64081415
5213

215/256
4

09/08/2
564

3,600.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087191702

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,800.00 บาท

14,800.00 บาท

056354700065
9

หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 14,800.00
หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )(หมึกปริ้นเตอร์,ตัวรับ
สัญญาณwifi,ถ่านไบออส)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635470

00659
หจก. พีพียู
คอมพิวเตอร์

64081415
6517

216/256
4

09/08/2
564

14,800.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087225872

ซื้อวัสดุธง สก. ธงวันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,750.00 บาท

5,750.00 บาท

356030080970
1

ร้านกฤตยา 5,750.00
ธงสก. ธงวันแม่(55.12.17.14 )ธงอักษรพระ
นามาภิไธย สก จำนวน ๕๐ ผืนๆ ๑๑๕ บาท

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35603008

09701
ร้านกฤตยา

64081418
5606

217/256
4

09/08/2
564

5,750.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087295886

จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กค-๑๑๕๖ พะเยา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,030.00 บาท

16,030.00 บาท

333010154426
1

ร้านสมควรการช่าง 16,030.00

ชุดซ่อมคลัตช์(26.11.20.04 )ของรถหมายเลข
ทะเบียน กค-๑๑๕๖พะเยาตามรายการลูกปืนคลัทช์,
น้ำมันเครื่องคอมมอล,กรองนำ้มันเครื่อง,น้ำมัน
เฟืองท้าย รวม ๕ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33301015

44261
ร้านสมควรการช่าง

64081424
3291

218/256
4

09/08/2
564

16,030.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087105982

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,950.00 บาท

16,950.00 บาท

056354700065
9

หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 16,950.00
หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )หมึกปริ้นเตอร์ รวม ๕
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635470

00659
หจก. พีพียู
คอมพิวเตอร์

64081408
7197

213/256
4

04/08/2
564

16,950.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087116067

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาตำบลฝายกวาง สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

750.00 บาท

750.00 บาท

356030061207
9

นางจามรี  บุญธรรม 750.00
อาหารว่างประชุมสภาเทศบาล(50.19.21.00 )สมัย
สามัญ สมัยที่๒ จำนวน  ๓๐ ชุดๆละ ๒๕ บาท
ประกอบด้วยขนม,เครื่องดื่ม(กาแฟ โอวันติน)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35603006

12079
นางจามรี  บุญธรรม

64081409
8298

214/256
4

04/08/2
564

750.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087052127

จ้างก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านนายเลื่อน) หมู่ที่ ๑ บ้านฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,926.71 บาท

056356200029
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ
ก่อสร้าง

96,000.00

ถนนสายรอง(30.22.20.46 )ถนน คสล. (ซ.บ้านนาย
เลื่อน) ม.1 บ้านฝายกวาง กวาง 4.00 ม. ยาว 35.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 140.00 ตรม.(ไม่มีไหล่ทาง)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635620

00290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียง
คำการก่อสร้าง

64082200
2036

25/2564
06/08/2

564
96,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087046733

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายก๊อดยาว พื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านปัวใหม่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,200.00 บาท

94,027.40 บาท

056356200029
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ
ก่อสร้าง

93,000.00

ถนนสายรอง(30.22.20.46 )ถนน คสล.สายก๊อดยาว
พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านปัวใหม่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.
พะเยา  กว้าง 3.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 135.00 ตร.
ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635620

00290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียง
คำการก่อสร้าง

64082200
1926

24/2564
06/08/2

564
93,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087054417

จ้างกอ่สร้างถนน คสล.ทางเชื่อมระหว่าง ซอย ๒ - ซอย ๔ (หน้าบ้านนายสลัด โคดม - บ้านสุกิต จันฟู) พื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งหล่มใหม่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96,000.00 บาท

96,926.71 บาท

056356200029
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ
ก่อสร้าง

96,000.00

ถนนสายรอง(30.22.20.46 )ถนน คสล.ทางเชื่อม
ระหว่าง ซ.2 -ซ.4 (หน้าบ้านนายสลัด โคดม - บ้าน
สุกิต จันฟู) พื้นที่หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00
ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า140ตร.ม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635620

00290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียง
คำการก่อสร้าง

64082200
2106

26/2564
06/08/2

564
96,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087099375

จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กฆ ๙๓๘๔ พะเยา เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,690.00 บาท

1,690.00 บาท

334010022855
2

ร้านพันพิลาเจริญยนต์ 1,690.00

ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์(25.10.18.00 )๑กฆ
๙๓๘๔ พะเยา เปลียนยางใน-ยางนอกหน้า-หลัง
จำนวน ๔ เส้น เบรคหน้าดิส จำนวน ๑ คู่ เบรคหลังดัม
จำนวน ๑ คู่ หลอดไฟหน้า จำนวน ๒ หลอด หลอดไฟ
ท้าย จำนวน ๑ หลอด ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
33401002

28552
ร้านพันพิลาเจริญยนต์

64081408
5115

212/256
4

03/08/2
564

1,690.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087051967

ซื้อวัสดุซ่อมแซมและป้องกันถนนทรุด พื้นที่หมู่ ๗ บ้านสลาบ(บริเวณนานายช่าง  โครงกาพย์) เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,902.50 บาท

5,902.50 บาท

156030017893
3

ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค 5,902.50
ทราย(11.11.17.00 )วัสดุซ่อมแซมถนน ปูนช้าง
จำนวน ๑๕ ถุง กระสอบ ๑๕๐ ใบ และทราย จำนวน
๔.๕๐ ลบ.ม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15603001

78933
ร้านสลาบซีเมนต์บล็อค

64081404
3060

210/256
4

02/08/2
564

5,902.50
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087064115

จ้างจัดทำเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ เล่ม สำนักปลัด เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,450.00 บาท

1,450.00 บาท

350190061901
6

ร้านโบนัส 1,450.00
ถ่ายเอกสาร(14.11.15.07 ) จำวน ๒,๗๕๐ แผ่นๆ
๐.๕ สต.  ถ่ายปกสี ๒๕ แผ่นๆ ๓ บาท รวมทั้งหมด ๒๕
เล่ม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35019006

19016
ร้านโบนัส

64081405
7383

210/256
4

02/08/2
564

1,450.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087568947

ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ เพื่อการบริโภคของสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,880.00 บาท

2,880.00 บาท

156030011502
8

น้ำดื่ม ธนายุทธ 2,880.00
น้ำดื่ม(50.20.23.01 )น้ำดื่มสำนักงาน ชนิดลังๆละ
๓๐ บาท จำนวน ๖๖ ลัง และน้ำดื่มชนิดถังๆ ๑๕ บาท
จำนวน ๖๐ ถัง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15603001

15028
น้ำดื่ม ธนายุทธ

64081446
6794

206/256
4

02/08/2
564

2,880.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64087573422

ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ เพื่อการบริโภคของ ศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง และ ศพด.บ้านฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

975.00 บาท

975.00 บาท

156030011502
8

น้ำดื่ม ธนายุทธ 975.00
น้ำดื่ม(50.20.23.01 )เพื่อการบริโภค ชนิดลังๆละ
๓๐ บาท และชนิดถังๆละ ๑๕ บาท

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15603001

15028
น้ำดื่ม ธนายุทธ

64081446
9884

207/256
4

02/08/2
564

975.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


