
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64117042349

3. ชื่อโครงการ ชื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอรโรส ์(นมโรงเรียน) ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 638 ถุง ตั้งแต่วันที ่1-30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,198.04 บาท

5. ราคากลาง 4,198.04 บาท

6. รายซึ่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )อาหารเสริม (นม)นมพาสเจอรไรส ์(นมโรงเรียน)ชนิดถุง รส

จืด ขนาด 200 มิลลิลิตร
0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 4,198.04

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซึ่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 641114048415 002/2565 29/10/2564 4,198.04 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64107278552

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะและนำขยะไปกำจัด ตามที่เทศบาลตำบลหยวนจัดเก็บได้ภายในเขตเทศบาลตำบลหย่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 185,895.00 บาท

5. ราคากลาง 185,895.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

การกำจัดขยะที่เป็นอันตราย (76.12.19.00 )จ้างเหมาเอกชนขนขยะและนำขยะไป
^ v ■ o พ d * ** 185,895.001

กำจัด
0563551000412 หางหุนสวนจำกัด สลาบ ซีเมนตบลอค

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชึ่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563551000412
ห้างหุนส่วนจำกัด สลาบ ซีเมนต์บลิอ

ค
641024007699 001/2565 26/10/2564 185,895.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64107059419

3. ขื่อโครงการ จ้างจ้างเทมาบริการคนงานคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ จำนวน 1 คน จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 28,800.00 บาท

5. ราคากลาง 28,800.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายข่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01)จ้างเหมาบริการคนงาน * บ '0 28,800.001
คัดแยกขยะ จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

3560301005869 นายภานุพงษ จันทรคา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งช้ือ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560301005869 นายภาบุพงษ์ จันทร์คำ 641014062733 017/2564 04/10/2564 28,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระส์าคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64107006956

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 34,587.00 บาท

5. ราคากลาง 34,587.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา 'เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ธาตอาหาร(12.35.22.05 )จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาววิภารัตน ์ไ ชยโย 34,587.001

เทศบาลตำบลหย่วน
3560300218044

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเล็อก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / V 4

ลำด็บ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบส่ังชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 3560300218044 นางสาววิภารัตน ์ไ ชยโย 641014054136 016/2565 01/10/2564 34,587.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64107042783

3. ขื่อโครงการ จางจางเหมาบริการคนงานคัดแยกขยะและเผาขยะ จำนวน 4 คน จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 115,200.00 บาท

5. ราคากลาง 115,200.00บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายข่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01)จ้างเหมาบริการคนงาน

คัดแยกขยะและเผาขยะ 1560300328960 นายสิทธิกร ใจกล้า 28,800.00

2 1571200043956 นางสาวสุภาวรรณ กิ่งแล้ว 28,800.00

3

4

สหภาพการค้าค้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01 ) จ้างเหมาบริการคนงาน

คัดแยกขยะและเผาขยะ
3560301008892 นายนิยม กาติ๊บ 28,800.00

5570400004522 นายจีรพันธ ์รักเมือง 28,800.00



7. ผูทึ่1ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300328960 นายสิทธิกร ใจกล้า 641014050488 010/2565 01/10/2564 28,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 1571200043956 นางสาวสุภาวรรณ กิ่งแก้ว 641014050712 011/2565 01/10/2564 28,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3560301008892 นายนิยม กาติ้บ 641014050913 012/2565 01/10/2564 28,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด

4 5570400004522 นายจีรพันธ์ รักเมือง 641014051278 013/2565 01/10/2564 28,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64107049187

3. ขื่อโครงการ ข้างจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 96,000.00 บาท

5. ราคากลาง 96,000.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01 )ข้างเหมาบริการคนงาน 4U

96,000.001
ทำความสะอาดสถานท่ีราชการ

3560301006474 นางสาวธนัชพร กาดิบ

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบสั่งช้ือ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560301006474 นางสาวธนัชพร กาติ๊บ 641014053123 009/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลา)ที่โครงการ 64107049062

3. ชื่อโครงการ ข้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานผู้ช่วยงานด้านพัสดุ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 96,000.00 บาท

5. ราคากลาง 96,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01)ข้างเหมาบคคลภายนอก r 96,000.001
เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านพัสดุ

1560300122075 นางสาวดวงกมล ชนะพิมพ

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา /

ใบสังซื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300122075 นางสาวดวงกมล ชนะพิมพ์ 641014052619 007/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64107049522

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงระบบแปนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 192,000.00 บาท

5. ราคากลาง 192,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01)จ้างเหมาบุคคลภายนอก 

เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1560300006440 นางสาวชนัญขิดา ราษี 96,000.00

2
สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01) จ้างเหมาบุคคลภายนอก 

เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1560300193002 นางสาวณปภัข มูลจักร์ 96,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังซื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300006440 นางสาวชนัญชีดา ราษี 641014051875 006/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 1560300193002 นางสาวณปภัช มูลจักร์ 641014052280 008/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

4

เทศบาลตำบลหยวน

64107059110

3. ข็อโครงการ จ้างจ้างเทมาบริการคนงานเก็บขนขยะประจำรถขยะ ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 115,200.00 บาท

5. ราคากลาง 115,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1

สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01) จ้างเหมาบริการคนงาน

เด็บขนขยะประจำรถขยะ จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2564 - 30 3560300430078 นายนคร สองสีไส 115,200.00

กันยายน 2565

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว A v เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา / cj «/ «9
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 3560300430078 นายนคร สองสีใส 641014063420 005/2565 01/10/2564 115,200.00 ส่งงานตามกำหนด เข็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64107006956

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหยวนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 34,587.00 บาท

5. ราคากลาง 34,587.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาววิภารัตน์ ไ ชยโย1

เทศบาลตำบลหยวน
3560300218044 34,587.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา /

ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300218044 นางสาววิภารัตน ์ไ ชยโย 641014054136 016/2565 01/10/2564 34,587.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


