
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64117529952

3. ชื่อโครงการ ชื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 19,729.86 บาท

5. ราคากลาง 19,729.86 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลชประจำตัวผู้เสียภาชีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )ชื้อ นม ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 19,729.86

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว -1 ** เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สำดํบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชีอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลีอก

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 641214026105 008/2565 30/11/2564 19,729.86 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมษัติตรงตามเงื่อนไขทีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64117484158

3. ชื่อโครงการ จางขอมและตรวจสภาพ รถยนต์ยี่ห้อ มิตซูบิข ิไทรทัน หมายเลขทะเบียบ กจ 3537 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,151.60 บาท

5. ราคากลาง 4,151.60 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
งานบริการขอมแซมทั่วไป(72.10.15.01) ซ่อมและตรวจสภาพรถยนต ์ยี่ห้อ มิตขบิชิ •/
ไทรหัน หมายเลขทะเบียน กจ 3537 พะเยา

0565556000242 มิตซูพันลาน พะเยา 4,151.60

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o เลขประจำตัว
<9 v เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /

ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 0565556000242 มิตซูพันด้าน พะเยา 641214031880 018/2564 25/11/2564 4,151.60 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

เทศบาลตำบลหยวน 

64117347777

ชื้อเลื่อยยนต์พร้อมบาร์ ขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 6,200.00 บาท

5. ราคากลาง 6,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เลื่อย(27.11.15.08 )เลื่อยยนต์พร้อมบาร ์ขนาด 11.5 นิ้ว 3560300037023 สุวรรณมอเตอร์ 6,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว A " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «/ 4ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3560300037023 สุวรรณมอเตอร์ 641114321079 007/2564 24/11/2564 6,200.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลหยวน 

64117232052

ชื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

750.00 บาท

750.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 คราด (27.11.20.03 ) คราดข่ืพรวนดิน จำนวน 3 อัน 1560300191247 นำการค้า 750.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว • V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / a! ft/
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชือผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 641114204620 006/2565 15/11/2564 750.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสา'ระสำคัญในสัญญา

1. 'หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64117230496

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,700.00 บาท

5. ราคากลาง 4,700.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ถังหมักกากของเสียหรือนํ้าเสียชุมชน (47.10.15.38 )ถังหมักขยะ จำนวน 6 ถัง 1560300191247 นำการค้า 2,340.00

2 ไม้กวาด (47.13.16.04 )ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 12 อัน 1560300191247 นำการค้า 780.00

3 ถุงขยะ (47.12.17.01)ถุงบรรจุขยะทั่วไป จำนวน 20 ถุง 1560300191247 นำการค้า 1,580.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ล,าดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคิดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 641114203713 005/2565 15/11/2564 4,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64117229844

3. ชื่อโครงการ ขื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 11,450.00บาท

5. ราคากลาง 11,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 สารหล่อลื่นที่เข็นสเปรย์ (15.12.15.14 ) สเปรย์แอลกอฮอล ์จำนวน 20 ขวด 1560300191247 นำการค้า 3,700.00

2
ถุงมือสำหรับตรวจทางการแพทย์หรือไม่เก่ียวกับการศัลยกรรม (42.13.22.03 ) ถุงมือ 

ทางการแพทย์ จำนวน 18 กล่อง (ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/กล่อง)
1560300191247 นำการค้า 4,500.00

3
หน้ากากผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัด (42.29.54.07 ) หน้ากากอนามัยทางการแพทย ์

จำนวน 50 กล่อง (ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 50ชิ้น/กล่อง)
1560300191247 นำการค้า 3,250.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว * " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «) •ร
ลำตับ

ผู้เสืยภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP 77ไบสังซีอ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 641114199458 003/2565 15/11/2564 11,450.00 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข่เอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลหยวน 

64117228674

ซื้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27,420.00 บาท

27,420.00 บาท 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ผ้ากันเนี้อน (52.15.18.13 )ผ้ากันเนี้อนพลาสติก PVC จำนวน 12 ชุด 1560300191247 ร้านนำการค้า 1,920.00

2 เสื้อสูบ (26.10.19.05 )เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 12 ชุด 1560300191247 ร้านนำการค้า 2,640.00

3 ลุงมือป้องกัน (46.18.15.04 ) ลุงมีอยางหนาสีดำ จำนวน 90 ค,ู 1560300191247 ร้านนำการค้า 11,250.00

4 รองเท้ามูท (53.11.15.00 )รองเท้ายางพัดสาด จำนวน 18 คู่ 1560300191247 ร้านนำการค้า 4,500.00

5 ลุงมือป้องกัน (46.18.15.04)ลุงมือไหมพรม จำนวน 9 มัด (1 มัด = 12 คู่) 1560300191247 ร้านนำการค้า 1,350.00

6 เสื้อกันฝน (46.18.15.06 )เสื้อกันฝนแบบหนาพิเศษ จำนวน 18 ชุด 1560300191247 ร้านนำการค้า 5,760.00



7. ผู้ทึ่1ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผูเสืยภาษีอากร
ชื่อผู,้ยาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบสั่งข้ือ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื่อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300191247 ร้านนำการค้า 641114201762 004/255 15/11/2564 27,420.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


