
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65057491299

3. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,152.00 บาท

5. ราคากลาง 1,152.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

อักขระป้ายบอกทาง(55.12.17.21)ป้ายไวนิลเฉลิมพระชนมพรรษา ขนาด 2.4 4.80
เกรียงไกร อุดทา1

เมตร
3560300944934 1,152.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขีอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลิอก

1 3560300944934 เกรียงไกร อุดทา 650514415192 042/2565 30/05/2565 1,152.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที,กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65057490841

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนข่า) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 9,720.00 บาท

5. ราคากลาง 9,720.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ผ้าถัก(น.16.21.25 )ผ้าออแกนข่า จำนวน 540 หลา 3560300399332 เจริญภูษา 9,720.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขีอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเสอก

1 3560300399332 เจริญภูษา 650514415857 040/2565 30/05/2565 9,720.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65057491175

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระปรมาภิไธย) จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5,000.00 บาท4. งบประมาณ

5. ราคากลาง 5,000.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังif

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ธงติดเสาหรืออุปกรณ์ธง(55.12.17.15 )ธงพระปรามาภิไธย จำนวน 100 ผืน 1560300191247 นำการค้า 5,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว • V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «2 •ร 4
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งช้ือ ใบสั่งช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหดุผลทคิดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 650514415576 041/2565 30/05/2565 5,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65057441087

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกผู้สูงอาย ุ(บ้านนางแก้ว ประวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 38,800.00 บาท

5. ราคากลาง

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

38,800.00 บาท

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ตะป(ู31.16.20.00 )วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 0563534000086 ทจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 38,800.00

7. ผู้ที่ไล้รับการคัดเลึอก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังชื้อ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650514373858 038/2565 26/05/2565 38,800.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65057441752

3. ขอโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางคำเอ้ย เสาร์จันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

38,990.00 บาท

38,990.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ทราย(11.11.17.00 )วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 38,990.00

7. ผู้ที่ไล้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว <4 * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / e2 4

ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP 77ใบสังชีอ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคิดเลอก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650514373642 039/2565 26/05/2565 38,990.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำ'หนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

เทศบาลตำบลหยวน 

65057355811

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอลดภัย ( บ้านนางแสงเดือน คำสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

38,990.00 บาท

5. ราคากลาง 38,990.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ทราย(11.11.17.00 )ซื้อวัสดุกอสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ
38,990.001

สะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย (นางแสงเดือน คำสุข) 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชยจำกัด

7. ผู้ที่ไล้รับการคัดเลือก ได้แก่

Q «ร
เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา / 4 •/ <4ลาดบ

ผู้เลืยภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650514304562 036/2565 24/05/2565 38,990.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

เทศบาลตำบลหย่วน 

65057352396

ชื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผูสูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (บ้านนายเอ็ม มาไกล) โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 38,980.00 บาท

5. ราคากลาง 38,980.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ทราย(น.11.17.00 ) ข้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย 

ความสะดวกผู้สูงอายุ
0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 38,980.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว • V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «ร
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ขีอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบส่ังช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทศดเสอก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650514304746 037/2565 24/05/2565 38,980.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65057118663

3. ชื่อโครงการ ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จำนวน 1 เครื่อง) และ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 73,000.00 บาท

5. ราคากลาง 73,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 คอมพิวเตอร ์(43.21.15.00 )เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 21,800.00

2 คอมพิวเตอร์ (43.21.15.00 )เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 50,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP 77ใบสังซีอ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ชัพพลาย โอเอ 650502000511 002/2565 20/05/2565 72,200.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65057116278

3. ชื่อโครงการ ชื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ (จำนวน 1 เครื่อง) และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบที ่1 (จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 39,800.00 บาท

5. ราคากลาง 39,800.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 คอมพิวเตอร ์(43.21.15.00 )คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 21,800.00

2
เลเซอร ์(41.11.53.07 )เครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่

1
0563547000632 หจก.เอส.พี.ชัพพลาย โอเอ 17,700.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 650502000484 001/2565 20/05/2565 39,500.00 สงงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

เทศบาลตำบลหยวน 

65057193049

ชื้อเครื่องทำนํ้าร้อน - นํ้าเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,740.00 บาท

5. ราคากลาง 3,090.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องทำน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบต่อท่อ(41.10.30.16 )เคร่ืองทำนํ้าร้อน-นี้าเย็น 0575534000720 บริษัท ทวิยนต ์มาร์เก็ตต้ิง จำกัด 3,090.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0575534000720 บริษัท ทวิยนต ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 650514183200 035/2565 11/05/2565 3,090.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสม'บติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65057082971

3. ชื่อโครงการ จ้างป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหย่วน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 360.00 บาท

5. ราคากลาง 360.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายดัชนี(44.12.20.08 )ป้ายไวนิล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหย่วน 3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 360.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว J V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / cj •/ 4ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 650514202281 041/2565 11/05/2565 360.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65057144950

3. ชื่อโครงการ จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิน้ติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ตั้งแต่วันที ่11 พฤษภาคม 2565- 30 กันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 37,419.35 บาท

5. ราคากลาง 37,419.35 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
สหภาพการค้าด้านแรงงานหรือคนงานทั่วไป(94.10.18.01)จ้างหมาบุคคลปฎิบ้ติ

1560300237549 นางสาวจริยานันท์ พันตา 37,419.35หน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7. ผู้ท,ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o เลขประจำตัว » %เ เลขคุมสัญญา เลขท,ีสัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
สาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลือก

1 1560300237549 นางสาวจริยานันท์ พันตา 650514181492 040/2565 10/05/2565 37,419.35 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65057039346

3. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำป้ายคำขวัญเชิญชวนและด้อนรับนักกีหา จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,420.00 บาท

5. ราคากลาง 1,420.00 บาท

6. รายช่ือผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ระบบทำป้ายฉลากอัตโนมัติ(44.10.24.08 )ป้ายคำขวัญเชิญชวนและต้อนรับนักกีฬา

จำนวน 2 ป้าย 1560300038791 เชียงคำองคเจัท 1,420.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o «ร เลขประจำตัว
<3 ^ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /

ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชีอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 1560300038791 เชียงคำอิงค์เจ็ท 650514073508 039/2565 03/05/2565 1,420.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


