
ข่เอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65047398009

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหย่วน) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 6,685.00 บาท

5. ราคากลาง 6,685.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ปากกาลูกลื่น(44.12.17.01)วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 1560300191247 นำการค้า 6,685.00

7. ผู้ทีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 •/ เลขประจำตัว * •/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
สาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650514031186 034/2565 28/04/2565 6,685.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65047397810

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 85,960.00 บาท

5. ราคากลาง 85,960.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ลวดเสียบกระดาษ(44.12.21.04 ) วัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ 1560300191247 นำการค้า 85,960.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัด1ลือก ได้แก่

เลขประจำตัว J 1/ เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 650514030955 033/2565 28/04/2565 85,960.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ขํเอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65047292983

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,605.00 บาท

5. ราคากลาง 5,605.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ถุงพลาสติก(24.11.15.03 )วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 1560300191247 นำการค้า 5,605.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งช้ือ ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 650414271405 30/2565 22/04/2565 5,605.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65047293207

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,965.00 บาท

5. ราคากลาง 8,965.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 อุปกรณ์สำหรับแฟ้มห่วง(44.12.20.22 )วัสดุสำบักงาน จำนวน 7 รายการ 1560300191247 นำการค้า 8,965.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 t/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «4 «/ 4ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชือผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 650414271649 031/2565 22/04/2565 8,965.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65047293447

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 7,380.00 บาท

5. ราคากลาง 7,380.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 หมึกพิมพ(์44.10.31.03 ) หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ 0563561000938 ห้างหุนส่วนจำกัด พีเอสโชลูช่ันแอนด์ชัพพลาย 7,380.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เลียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ไบสังชีอ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0563561000938
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโซลูชั่นแอน 

ด์ซัพพลาย
650414270926 032/2565 22/04/2565 7,380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหข่วน

2. เลขที่โครงการ 65047292720

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต ์หมายเลขทะเบียน กพฉ.274 พะเยา โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 430.00 บาท

5. ราคากลาง 430.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน

กพอ.274 พะเยา
1560300173729 นายคีรี คุณอุดม 430.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว J %> เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลีอก

1 1560300173729 นายคีร ีคุณอุดม 650414270595 038/2565 22/04/2565 430.00 ส่งงานครบถ้วน เบีนผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65047235217

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 37,785.00 บาท

5. ราคากลาง 37,785.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เหล็ก(น.10.17.13 ) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 37,785.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว J V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือ ใบส่ังซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลีอก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650414252014 029/2565 20/04/2565 37,785.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65047119986

3. ชื่อโครงการ จางซอมเครองคอมพิวเตอร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเป็พาะเจาะจง

4. งบประมาณ 400.00 บาท

5. ราคากลาง 400.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 )ซ่อมคอมพิวเตอร ์จำนวน 1 เครื่อง 0563561000938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืเอสโชลูช่ันแอนด์ชัพพลาย 400.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
หางหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโซลูชั่นแอน 
ด์ซัพพลาย 650414130323 037/2565 08/04/2565 400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65047097399

3. ชื่อโครงการ จ้างข่อมแชมเครื่องคอมพิวเตอร ์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 900.00 บาท

5. ราคากลาง 900.00 บาท

6. รายช่ือผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 คอมพิวเตอร(์43.21.15.00 )ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์จำนวน 2 เครื่อง 0563561000938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืเอสโซลูชั่นแอนด์ชัพพลาย 900.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ห้างห้นส่วนจำกัด พีเอสโชลชํ่นแอน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด1 0563561000938

ด์ชัพพลาย 650414091181 036/2565 07/04/2565 900.00 ส่งงานครบถ้วน



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65047079499

3. ชื่อโครงการ จางทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการป้องกันและลดอุน้ติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 360.00 บาท

5. ราคากลาง 360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ป้ายดัชนี(44.12.20.08 พ้ายไวนิล ขนาด 1.20 3.00 เมตร 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 360.00

7. ผู้'ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

0 «/ เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 650414090073 035/2565 07/04/2564 360.00 ส่งงานครบด้วน เนินผู้มีคุณสม'บติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65047054691

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมถนน 4 หมู่บ้าน (บ้านธาตุสบแวน หมู่ที ่1,บ้านมาง หมู่ที่ 4,บ้านกอม หมู่ที ่11 และบ้านเบือยเปียง หมู่ที ่14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 58,600.00 บาท

5. ราคากลาง 58,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06 ) ซ่อมแซมถนน 4 หมู่บ้าน (หมู่ที่
1,หมู่ที่ 4,หมู่ที ่11,หมู่ที ่14) 3560300507861 นายทวิศักดี ้ต่างใจ 58,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ล่าดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ขอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบส่ังซื้อ ใบส่ังซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลีอก

1 3560300507861 นายทวิศักดึ ๋ต่างใจ 650414064263 034/2565 07/04/2565 58,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด


