
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วบ

2. เลขที่โครงการ 65067574886

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์หมายเลขครุภัณท์ 416-56-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,400.00 บาท

5. ราคากลาง 4,400.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายดัชน(ี44.12.20.08 )ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์หมายเลขครุภัณฑ ์416-56-0017 0563561000938 ห้างหุนส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอนด์ชัพพลาย 4,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
ห้างหุนส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอน

ด์ชัพพลาย
650714105716 056/2565 30/06/2565 4,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65067481887

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเล่ือยยนต์ยี่ห้อ stihl หมายเลขครุภัณฑ์ 086-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,450.00 บาท

5. ราคากลาง 1,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมเลื่อยยนต์ หมายเลขครภัณฑ ์086-58- t> * 1,450.001
0002

3560300037023 รานสุวรรณมอเตอร

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300037023 ร้านสุวรรณมอเตอร์ 650614430478 055/2565 23/06/2565 1,450.00 ส่งงานครบห้วน เข็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำ'หนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

เทศบาลตำบลหยวน 

65067468266

จ้างทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1,800.00 บาท

5. ราคากลาง 1,800.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายดัชน(ี44.12.20.08 ) ป้ายโครงการ”และป้ายประชาสัมพันธ์ 3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 1,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

« «/ เลขประจำตัว 1 i/ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชือผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 650614430112 054/2565 23/06/2565 1,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65067410150

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0014,416-56-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,671.00 บาท

5. ราคากลาง 5,671.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
งานบริการชอมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์หมายเลขครุภัณฑ์

0563561000938 ห้างหันส่วนจำกัด พีเอสโชลช่ันแอนด์ชัพพลาย 5,671.00
416-56-0014,416-526-0015 1 จ

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
หางหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโซลูข่ันแอน

650614363591 052/2565 21/06/2565 5,671.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด
ดชพพลาย



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65067324237

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมคอมพิวเตอร ์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,200.00 บาท

5. ราคากลาง 2,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมคอมพิวเตอร ์หมายเลขครุภัณฑ ์416-

0563561000938 หจก.พีเอสโซลช่ันแอนด้ซัพพลาย 2,200.00
57-0020

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา / ๔i ๙%ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งช้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0563561000938 หจก.พีเอสโซลูช่ันแอนด์ชัพพลาย 650614273093 058/2565 16/06/2565 2,200.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65067242467

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณท ์421-62-0018,421-62-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 16,000.00 บาท

5. ราคากลาง 16,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2

0563551000021 ธนพร ชัพพลาย 16,000.00
เครื่อง

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o %/ เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0563551000021 ธนพร ชัพพลาย 650614229685 047/2565 15/06/2565 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เข็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน 

2:เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลหยวน 

65067282495

ซื้อทรายอะเบท เพื่อใข้ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 4,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทราย(11.11.17.00 )ทรายอะเบท 0563546001228 ยุพิน ชัพพลาย แอนด์เคมเทค 2003 24,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o «v เลขประจำตัว A v เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซ้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0563546001228 ยุพิน ชัพพลาย แอนด์เคมเทค 2003 650614255075 045/2565 15/06/2565 24,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ชํเอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65067107182

3. ขื่อโครงการ ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเซพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 14,977.00 บาท

5. ราคากลาง 14,977.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แก้วนี้า(52.15.21.02 )วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ 1560300191247 นำการค้า 14,977.00

7. ผู้ทีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / cj •/ d
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP 77ไบสังฃีอ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคิดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 650614106442 044/2565 07/06/2565 14,977.00 สงงานครบบ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65067126300

3. ชื่อโครงการ จางทำป้ายอะคลีลิคพื้นสีน้ําเงิน ตัวหนังสือสีขาว ขนาด 12x24 นิ้ว จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 800.00 บาท

5. ราคากลาง 800.00 บาท

6. รายชี่อผู้เสนอราคา มีตังนิ้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายหิน(30.13.17.05 )ป้ายอะคลีลิค ขนาด 12x24 นิ้ว 1560300038791 เชียงคำอิงค์เจ็ท 800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

» «/ เลขประจำตัว V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /สาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ชีอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 1560300038791 เชียงคำอิงด้เจ็ท 650614126599 046/2565 06/06/2565 800.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65067129240

3. ชื่อโครงการ ชื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซ ีจำนวน 19 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 148.58 บาท

5. ราคากลาง 148.58 บาท

6. รายซึ่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ธาตุอาหาร(12.35.22.05 ) อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง ขนาด 200 ฃีฃี 0505535000707 บริษัท เขียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 148.58

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว » V เลขคุมสัญญา เลขทีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชือผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งช้ือ ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทตัดเลอก

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค ์จำกัด 650614180501 043/2565 06/06/2565 148.58 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65067037690

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 24,850.00 บาท

5. ราคากลาง 24,850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 หลอด(52.15.15.07 ) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 24,850.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว J * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / ej 4
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคดเลอก

1 0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 650614083234 042/2565 02/06/2565 24,850.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


