


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64107330216

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง(สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,300.00 บาท

55,300.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 55,300.00
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(43.21.15.00 ) เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบล

ฝายกวาง (สำนักปลัด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 641014250749 25/2565 29/10/2564 55,300.00 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

64107321050

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

194,300.00 บาท

194,300.00 บาท

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

ขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563551000412
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาบ ซีเมนต์บล๊อ

ค
641014242333 23/2565 28/10/2564 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

64107329710

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,800.00 บาท

68,800.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 68,800.00

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (Projectors)(45.11.16.09 )เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต

อร์ระดับ XGA ขนาด5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว  พร้อมติดตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 641014249108 26/2565 29/10/2564 68,800.00 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

64107329710

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,800.00 บาท

68,800.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 68,800.00

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ (Projectors)(45.11.16.09 )เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเต

อร์ระดับ XGA ขนาด5,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง และจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์

ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว  พร้อมติดตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 641014249108 26/2565 29/10/2564 68,800.00 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

64107282658

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ AIO,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก,เครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์)  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81,400.00 บาท

81,400.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 81,400.00
คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 3 เครื่อง,เครื่อง

พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก จำนวน 3 เครื่อง,เครื่องสำรองไฟ จำนวน  7 เครื่อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 641014213637 21/2565 27/10/2564 81,400.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64107288909

จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง  เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานด้านการปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

530.00 บาท

530.00 บาท

3340100228552 ร้านพันพิลาเจริญยนต์ 530.00
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น(21.10.17.01 )จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานด้านการปรับภูมิ

ทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลฝายกวาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340100228552 ร้านพันพิลาเจริญยนต์ 641014219015 20/2565 26/10/2564 530.00 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

64107317182

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,965.00 บาท

33,965.00 บาท

3560300809701 ร้านกฤตยา 33,965.00

กระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ(14.11.17.04 )(น้ำยาดันฝุ่น,น้ำยาล้างห้องน้ำ,น้ำยาล้าง

จาน,น้ำยาเช็ดกระจก,ไม้ม้อบถูพื้น,ถุงขยะ,ไม้กวาดก้านมะพร้าว,ถ้วย,ช้อน,จาน,ช้อน

ส้อม  รวม 13 รายการ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300809701 ร้านกฤตยา 641014239344 22/2565 27/10/2564 33,965.00 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

64107252448

ซื้อพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3550300083033 ร้านจีรนันท์ฟลอรีสท์ 1,000.00
ดอกไม้พวงมาลา(10.16.17.00 )ประกอบพิธีเพื่อน้อมระลึกเนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3550300083033 ร้านจีรนันท์ฟลอรีสท์ 641014191704 17/2565 20/10/2564 1,000.00 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

64107259455

วัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน ๒๐๐ ถุงและยางมะตอยน้ำ ๑ ถัง ๒๐๐ ลิตร) เพื่อใช้ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางและคอนกรีตที่ชำรุด

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลฝายกวาง
45,500.00 บาท

45,500.00 บาท

1560300178933 ร้านสลาบซีเมนต์บล็อก 45,500.00
ยางมะตอย(30.12.16.01 )ยางมะตอยสำเร็จรูป และแบบน้ำ เพืื่อใช้ดำเนินการ

ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางและคอนกรีตที่ชำรุด หลึดร่อน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300178933 ร้านสลาบซีเมนต์บล็อก 641014196420 18/2565 20/10/2564 45,500.00 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

64107214954

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บานและตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,500.00 บาท

59,500.00 บาท

0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 59,500.00
ตู้เก็บเอกสาร(56.10.17.02 )ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน  5 ตู้ และ ตู้เอกสารเหล็ก

บานเลื่อนกระจก จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 5 ตู้
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 641014160834 15/2565 18/10/2564 59,500.00 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

64107216317

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,400.00 บาท

35,400.00 บาท

0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 35,400.00
ตู้เก็บเอกสาร(56.10.17.02 )ตู้เหล็กแบบ2 บาน จำนวน 6 ตู้เพื่อใช้ในกิจการงาน

ของกองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 641014161952 16/2565 18/10/2564 35,400.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64107216741

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โต๊ะทำงานขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลฝายกวาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,300.00 บาท

19,300.00 บาท

0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 19,300.00
ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน(31.26.15.03 ) จำนวน ๒ ตู้ และโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต เก้าอี้

ทำางาน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 641014163098 13/2565 18/10/2564 19,300.00 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

64107218328

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และตู้ล็อกเกอร์๑๘ช่อง) เพื่อใช้ในกิจการงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,500.00 บาท

37,500.00 บาท

0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 37,500.00
ตู้เก็บเอกสาร(56.10.17.02 )ตู้เหล็กแบบ 2 บาน และตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง เพื่อใช้ใน

กิจการงานของ สำนักปลัดเทศบาลตำบลฝายกวาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560001817 ใจดีเฟอร์นิเจอร์ 641014163227 14/2565 18/10/2564 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64107141467

ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA๔ จำนวน ๑๐๐รีม เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,500.00 บาท

14,500.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 14,500.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป(14.11.15.07 )กระดาษA๔ จำนวน ๑๐๐ รีม

เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 641014107209 12/2565 11/10/2564 14,500.00 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

64107066140

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ตัว เพื่อใช้สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

1560300120455 ร้านเจริญศิริเฟอร์นิเจอร์ 7,800.00
โต๊ะ(56.10.15.19 )โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ ตัว  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนัก

ปลัด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300120455 ร้านเจริญศิริเฟอร์นิเจอร์ 641014049722 11/2565 05/10/2564 7,800.00 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

64107023125

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมขนาด  ๑๐-๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด และเก้าอี้สำนักงานจำนวน  ๑๒ ตัว) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,600.00 บาท

59,600.00 บาท

1560300120455 ร้านเจริญศิริเฟอร์นิเจอร์ 59,600.00โต๊ะ(56.10.15.19 )โต๊ะประชุม 10-12 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด และเก้าอี้จำนวน 12 ตัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300120455 ร้านเจริญศิริเฟอร์นิเจอร์ 641014018671 10/2565 01/10/2564 59,600.00 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

เทศบาลตำบลฝายกวาง

64107028633

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลฝายกวางจำนวน ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 36,000.00
เครื่องถ่ายเอกสาร(44.10.15.01 )เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลตำบลฝายกวาง รวม ๑๒ เดือน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 641014022369 1/2564 01/10/2564 36,000.00 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

64107030858

จ้างพนักงานเดินสำรวจข้อมูล ตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน  ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

3560300237961 นายอัครชัย   กองมงคล 108,000.00

บุคลากรชั่วคราว(80.11.16.00 )พนักงานเดินสำรวจข้อมูล ตามโครงการปรับปรุง

ระบบแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง

กันยายน ๒๕๖๕)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300237961 นายอัครชัย   กองมงคล 641014023944 7/2565 01/10/2564 108,000.00 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

64107032957

จ้างเหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

194,300.00 บาท

194,300.00 บาท

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

เหมากำจัดขยะของเทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนตุลาคม  2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563551000412
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลาบ ซีเมนต์บล๊อ

ค
641014024742 4/2565 01/10/2564 194,300.00 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

64107050813

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๔  -๓๐ ก.ย.๖๕ สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,950.00 บาท

10,950.00 บาท

3560300262493 ร้านไมตรี 10,950.00
หนังสือพิมพ์(55.10.15.04 ) ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, จำนวน ๓ ฉบับต่อวัน งวด

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔  - งวดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ รวม ๑๒ งวด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300262493 ร้านไมตรี 641014039841 2/2565 01/10/2564 10,950.00 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

64107050707

จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง  กันยายน  ๒๕๖๕)  จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,000.00 บาท

108,000.00 บาท

1560301366075 น.ส. พรทวี  พันสีทุม 108,000.00
บุคลากรชั่วคราว(80.11.16.00 )ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ตุลาคม  2564 ถึง

กันยายน 2565)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560301366075 น.ส. พรทวี  พันสีทุม 641014039353 8/2565 01/10/2564 108,000.00 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

64107105333

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ของศพด.บ้านฝายกวาง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,975.00 บาท

9,975.00 บาท

0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 9,975.00
การจ้างงาน(93.14.18.00 )จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ของศพด.บ้าน

ฝายกวาง ประจำเดือนตุลาคม 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 641014091735 1/2565 01/10/2564 9,975.00 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

64107105086

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,763.00 บาท

14,763.00 บาท

0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 14,763.00
การจ้างงาน(93.14.18.00 )จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ของ

ศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง ปนะจำเดือนตุลาคม 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 641014091374 2/2565 01/10/2564 14,763.00 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

64107105497

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำกรับเด็กปฐมวัย ของศพด.บ้านแวนโค้ง ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,359.00 บาท

16,359.00 บาท

0994000840144 นางศรีสุดา รสแก้ว 16,359.00
การจ้างงาน(93.14.18.00 )จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ของ

ศพด.บ้านแวนโค้ง ประจำเดือนตุลาคม 2564
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000840144 นางศรีสุดา รสแก้ว 641014090809 3/2565 01/10/2564 16,359.00 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

64107294506

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้สำหรับการบริโภคในสำนักงานและให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการฉีดวัคซีน ของเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,250.00 บาท

5,250.00 บาท

1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 5,250.00
น้ำดื่ม(50.20.23.01 )ประจำเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔ เพื่อใช้สำหรับการบริโภคและให้

บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการฉีดวัคซีน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 641014222990 3/2565 01/10/2564 5,250.00 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

64107336706

จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1342100065144 นายวิรยุทธ  กลิ่นหอม 18,000.00
บุคลากรชั่วคราว(80.11.16.00 )จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(ตุลาคม-

พฤศจิกายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ราย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1342100065144 นายวิรยุทธ  กลิ่นหอม 641014255799 9/2565 01/10/2564 18,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


