
ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64127509449

3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหย่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 500.48 บาท

5. ราคากลาง 500.48 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลชประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )นม ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง (200 มิลลีลิตร) จำนวน 64 กล่อง 0505535000707 บริษัท เขียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 500.48

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ชาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังซื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 650114043448 015/2565 30/12/2564 500.48 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

เทศบาลตำบลหยวน 

64127509794

จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหยวน ตั้งแต่วันที ่4 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

39,060.00 บาท

5. ราคากลาง 39,060.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1

เทศบาลตำบลหยวน จำนวน 30 คน
3560300218044 นางสาววิภารัตน ์ไชยโย 39,060.00

7. ผู้ทีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 3560300218044 นางสาววิภารัตน ์ไชยโย 650114023594 025/2565 30/12/2564 39,060.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64127509149

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการ คนงานคัดแยกขยะ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,000.00 บาท

5. ราคากลาง 16,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01 )จ้างเหมาบริการคนงาน 

คัดแยกขยะะ
1560300328960 นายสิทธิกร ใจกล้า 8,000.00

2
สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป (94.10.18.01 )จ้างเหมาบริการคนงาน 

คัดแยกขยะ
3560301008892 นายนิยม กาติ๊บ 8,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งช้ือ ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 1560300328960 นายสิทธิกร ใจกล้า 650114040376 026/2565 30/12/2564 8,000.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด

2 3560301008892 นายนิยม กาติ๊บ 650114041237 027/2565 30/12/2564 8,000.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64127413296

3. ขื่อโครงการ จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบ้ติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปิใหม, 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 360.00 บาท

5. ราคากลาง 360.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

การพิมพ์ห่อหรือป้ายหรือฉลากหรือผนึกหรือถง(82.12.15.08 ) จ้างทำป้ายไวนิล
360.001

ขนาด 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร
3560300944934 เอ เค องคเจท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 641214375016 024/2565 24/12/2564 360.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64127265142

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแชมเครื่องคอมพิวเตอร ์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,000.00 บาท

5. ราคากลาง 1,000.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

งานบริการซ่อมแชมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมแชมครภัณฑ ์เครื่องคอมพิวเตอร์
1

จำนวน 2 เครื่อง
3560300014511 นาย เอกพันธ กิจวิขาม 1,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา /

ใบส่ังชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300014511 นาย เอกพันธ ์กิจวิขาม 641214295188 023/2565 21/12/2564 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เข็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64127270710

3. ชื่อโครงการ ชื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 10,400.00 บาท

5. ราคากลาง 10,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เก้าอี้ (56.10.15.04 )เก้าอ้ีมีเท้าแขน 1560300120455 เจริญคิริเฟอร์นิเจอร์ 10,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300120455 เจริญคิริเฟอร์นิเจอร์ 641214297927 013/2565 17/12/2564 10,400.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลหยวน 

64127270351

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกนํ้า ยี่ห้อ อีชุจ ุหมายเลขทะเบียน บท 5259 พะเยา โดยวิธีเอพาะเจาะจง 

4,910.00 บาท

4,910.00 บาท 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลึยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมแซมรถบรรทุกนํ้า 3570100424422 อู.ป.เจริญการช่าง 4,910.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว • V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / ร] •/ 4

ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคดเลอก

1 3570100424422 อู.ป.เจริญการช่าง 641214297045 022/2565 17/12/2564 4,910.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64127180680

3. ชื่อโครงการ จ้างเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ ต่ออายุโดเมนเนม ของเทศบาลตำบลหย่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,500.00 บาท

5. ราคากลาง 5,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

โดเมนฌมในระบบอินเทอร์เน็ต(ร!.11.21.07 )เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมล (จำนวน 4 GB) 5,500.001
ต่ออายุโดเมนเนม

3560300014511 นาย เอกพันธ กจวิขาม

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว «1 ^ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังข้ือ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลือก

1 3560300014511 นาย เอกพันธ์ กิจวิขาม 641214165332 021/2565 14/12/2564 5,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 64127059895

3. ชื่อโครงการ จ้างช่อมแขมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo Denki หมายเลขครุภัณฑ ์421-62-0018,421-62-0019,421-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,100.00 บาท

5. ราคากลาง 2,100.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการซ่อมแชมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo denki 3560300191707 นายจรูญ ราษี 2,100.00

7. ผู้ที่ไห้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว • V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / cj •ร 4

ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 3560300191707 นายจรูญ ราษี 641214060718 019/2565 03/12/2564 2,100.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสม'บติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขท่ีโครงการ 64127060247

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo denki หมายเลขครุภัณฑ ์421-45-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,550.00 บาท

5. ราคากลาง 4,550.00 บาท

6. รายชิอผเสนอราคา มีดังนี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ป้อ Saijo

3560300191707 นายจรณ ราษี 4,550.00
denki

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

« V เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลือก

1 3560300191707 นายจรูญ ราษี 641214061267 020/2565 03/12/2564 4,550.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 64117528204

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างเหมาเอกชนขนขยะและนำขยะไปกำจัด ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที ่28 กุมภาพันธ ์2565 หรือปริมาณขยะครบตามจำนวน 159,909 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 495,717.90 บาท

5. ราคากลาง 495,717.90 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

การกำจัดขยะที่เป็นอันตราย (76.12.19.00 )จ้างเหมาเอกชนขนขยะและนำขยะไป V V • 0 ^ V * H ' 495,717.901
กำจัด

0513554000421 หางหุนสวนจำกัด ก.ทรัพยอุไร ขนสง

7. ผู้ที่ใล้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว -ร ่* เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 0513554000421 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง 641224000165 002/2565 01/12/2564 495,717.90 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมป็ติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด


