


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง

65017291375

ซื้อยางบริสโตน ๒๖๕-๖๕ R๑๗ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน บน-๔๗๓๔ พะเยา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

1560300166684 ร้าน แน็กการยาง 23,000.00
ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(25.17.25.04 ) เปลี่ยนยางรถยนต์ประจำ

สำนักงาน จำนวน ๔ เส้น หมายเลขทะเบียน  บน-๔๗๓๔ พะเยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300166684 ร้าน แน็กการยาง 650114235570 74/2565 19/01/2565 23,000.00 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

65017291375

ซื้อยางบริสโตน ๒๖๕-๖๕ R๑๗ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการเปลี่ยนยาง รถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน บน-๔๗๓๔ พะเยา เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

1560300166684 ร้าน แน็กการยาง 23,000.00
ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(25.17.25.04 ) เปลี่ยนยางรถยนต์ประจำ

สำนักงาน จำนวน ๔ เส้น หมายเลขทะเบียน  บน-๔๗๓๔ พะเยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300166684 ร้าน แน็กการยาง 650114235570 74/2565 19/01/2565 23,000.00 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

65017282220

จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๔๑๖-๔๙-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดงานทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,600.00 บาท

1,600.00 บาท

0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 1,600.00
งานบริการซ่อมบำรุง(72.10.15.01 )ครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลข

๔๑๖-๔๙-๐๐๐๘
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000659 หจก. พีพียู  คอมพิวเตอร์ 650114227403 73/2565 17/01/2565 1,600.00 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

65017112711

จ้างโครงการปรับปรุงบ่อรับน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านปัวแหลง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

470,300.00 บาท

470,687.17 บาท

0563562000290 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการก่อสร้าง 470,000.00
งานบริการก่อสร้างบ่อน้ำ(72.12.15.07 )โครงการปรับปรุงบ่อรับน้ำดิบประปาหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านปัวแหลง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563562000290
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงคำการ

ก่อสร้าง
650122007939 7/2565 17/01/2565 470,000.00 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

65017188212

จ้างทำป้ายการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์คัดแยกขยะโดยชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,960.00 บาท

9,960.00 บาท

3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 9,960.00
การโฆษณาบนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์(82.10.15.02 )โครงการการรณรงค์คัดแยก

ขยะโดยชุมชน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 650114150728 72/2565 10/01/2565 9,960.00 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

65017161533

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรัับเด็กปฐมวัยของศพด.บ้านแวนโค้ง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,986.00 บาท

55,986.00 บาท

0994000840144 นางศรีสุดา รสแก้ว 55,986.00
การจ้างงาน(93.14.18.00 )ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.บ้าน

แวนโค้ง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000840144 นางศรีสุดา รสแก้ว 650114224084 9/2565 04/01/2565 55,986.00 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

65017162186

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,382.00 บาท

53,382.00 บาท

0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 53,382.00
การจ้างงาน(93.14.18.00 )เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.

เทศบาลตำบลฝายกวาง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 650114222102 8/2565 04/01/2565 53,382.00 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

65017186366

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศพด.บ้านฝายกวาง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,248.00 บาท

31,248.00 บาท

0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 31,248.00
การจ้างงาน(93.14.18.00 )จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ของ

ศพด.บ้านฝายกวาง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994001062366 นางสุขแก้ว  ดำแดงดี 650114221341 7/2565 04/01/2565 31,248.00 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

65027136998

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อการบริโภคของสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,025.00 บาท

5,025.00 บาท

1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 5,025.00น้ำดื่ม(50.20.23.01 )สำนักงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 650214109842 77/2565 04/01/2565 5,025.00 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

65027140806

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อการบริโภคของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,080.00 บาท

1,080.00 บาท

1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 1,080.00
น้ำดื่ม(50.20.23.01 )ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลฝายกวางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายกวาง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560300115028 น้ำดื่ม ธนายุทธ 650214112215 76/2565 04/01/2565 1,080.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


