
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65017499534

3. ชื่อโครงการ ชื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอนที ชนิกล่อง จำนวน 43 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 336.26 บาท

5. ราคากลาง 336.26 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง 0505535000707 บริษัท เขียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 336.26

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ชาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท,ีสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0505535000707 บริษัท เขียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 650314464949 023/2565 31/01/2565 336.26 ล่งงานครบถ้วน . เข็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไชที่กัาหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65017498981

3. ชื่อโครงการ ข้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหยวน (เพิ่มเดิม) จำนวน 1 คน จำนวน 42 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 882.00 บาท

5. ราคากลาง 882.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ธาตุอาหาร(12.35.22.05 )ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 

ทย่วน
3560300218044 นางวิภารัตน ์ไขยโย 882.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว -1 v เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 3560300218044 นางวิภารัตน ์ไขยโย 650214146336 030/2565 31/01/2565 882.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65017447404

3. ชื่อโครงการ จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,040.00 บาท

5. ราคากลาง 1,040.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาชีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ตรายางสำหรับประทับ(60.12.17.01) ตรายาง จำนวน 6 รายการ 3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 1,040.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สาดิบ

ผู้เสียภาชีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ , 71ไบสังชอ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 650214147785 029/2565 31/01/2565 1,040.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65017396490

3. ขอโครงการ ซอวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 22,230.00 บาท

5. ราคากลาง 22,230.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาซีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ยางลบ(44.12.18.04 )ชื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 1560300191247 นำการค้า 22,230.00

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาชีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650114335319 022/2565 26/01/2565 22,230.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขท่ีโครงการ 65017309043

3. ชื่อโครงการ ทราย กระสอบทราย เพื่อซ่อมแซมฝายกั้นน้ํา หมู่ที ่12

4. งบประมาณ 18,500.00 บาท

5. ราคากลาง 18,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทราย(น.11.17.00 )ทราย กระสอบทุราย และ ปูนซีเมนต์ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 18,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซ้ือ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650114269067 020/2565 20/01/2565 18,500.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำ'หนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65017308587

3. ชื่อโครงการ ชื้อทราย กระสอบทราย เพื่อซ่อมแซมฝายกั้นนํ้า หมู่ที ่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 19,500.00 บาท

5. ราคากลาง 19,500.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีคังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทราย(น.11.17.00 )ทราย กระสอบทราย และ ปูนซีเมนต์ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 19,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา /
ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650114266054 021/2565 20/01/2565 19,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสม,บติตรงตามเงื่อนไขที่กำ'หนด



ข้อมูลสา'ระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

เทศบาลตำบลหยวน 

65017176754

ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์(กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

13,400.00 บาท

5. ราคากลาง 13,400.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 หมึกพิมพ์(44.10.31.03 ) หมึกพิมพ์เลเซอร ์และแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด 0563561000938 ห้างหุนส่วนจำกัด พีเอสโซลูช่ันแอนด์ชัพพลาย 13,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำด็บ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 0563561000938
ห้างหุนส่วนจำกัด พีเอสโซลูชั่นแอน 

ด์ชัพพลาย
650114159297 019/2565 13/01/2565 13,400.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

เทศบาลตำบลหยวน 

65017167065

ซื้อจัคชื้อทรายและกระสอบทรายเพ่ือซ่อมแซมฝายกั้นนํ้า ลำนํ้าญวณ บ้านเบือยเบียง หม,ูที ่14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 11,800.00 บาท

5. ราคากลาง 11,800.00บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทราย(11.11.17.00 )ซื้อทราย กระสอบทรายและปูนซีเมนต์แลนด์ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 11,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันท่ีทำสัญญา / 
ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563534000086 ทจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650114158284 018/2565 13/01/2565 11,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลหยวน 

65017083634

ชื้อเครื่องชักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท 

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องซักผ้า(52.14.16.01) เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 0575532000129 บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด 11,990.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0575532000129 บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด 650114117047 017/2565 11/01/2565 11,990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65017073472

3. ชื่อโครงการ ซื้อทรายและกระสอบทรายเพื่อช่อมแชมฝายนํ้าล้น บ้านดอนไชย หมู่ที ่5 โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,650.00 บาท

5. ราคากลาง 5,650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทราย(น.11.17.00 )ทราย กระสอบทราย และ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 5,650.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650114102173 016/2565 07/01/2565 5,650.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65017060832

3. ชื่อโครงการ จางชอมรถยนต ยหอ มิตชูบิชี หมายเลขทะเบียน กร 3537 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 20,520.46 บาท

5. ราคากลาง 20,520.46 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
งานบริการขอมแชมทัวไป(72.10.15.01)ขอมรถยนต์ยี่หอมิดซบิข ิไทรทัน หมายเลข

ทะเบียน กจ 3537 พะเยา 0565556000242 มิตซูพันลาน พะเยา 20,520.46

7. ผู้ทีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขทีสัญญา / 

ใบส่ังซื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0565556000242 มิตซูฟันล้าน พะเยา 650114104502 028/2565 06/01/2565 20,520.46 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบดตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด


