
'ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65067637872

3. ชื่อโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า .ไซริงพลาสติก และ เข็มฉีดยา จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 21,000.00 บาท

5. ราคากลาง 21,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

บริการฉีดวัคซีนสัตว(์70.12.20.06 )วัคซีนป้องกันโรคพิษสบัขป้า,ไซริงพลาสติก,เข็ม
21,000.001

ฉีดยา
0563546001228 ยุฟิน ซพพลาย แอนดเคมเทค 2003

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / cj 0/ «91

ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชือผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลีอก

1 0563546001228 ยุพิน ชัพพลาย แอนด์เคมเทค 2003 650714072796 047/2565 01/07/2565 21,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ขอมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหย่วน 

65067638440

ชื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง จำนวน 2 เส้น และ ข้อต่อสวมเร็ว หัว-ท้าย ทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อรัดสาย 4 อัน จำนวน 1 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

19,550.00 บาท

5. ราคากลาง 19,550.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนิ้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ข้อต่อยาง(31.16.30.01)สายส่งน้ําและ ข้อต่อสวมเร็ว พร้อมข้อรัดสาย 0573561000768 หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9 19,550.00

7. ผู้ทึ่โส้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / •ร «4ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชีอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลิอก

1 0573561000768 หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9 650714107914 048/2565 06/07/2565 19,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มคุฌสมบ้ติตฺรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหยวน 

65077138654

จ้างช่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเอพาะเจาะจง 

7,600.00 บาท

5. ราคากลาง 7,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

โนํตบุคและเครื่องคอมพิวเตอร์
0563561000938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอนด์ชัพพลาย 7,600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว «1 ^ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร '
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื่อ ~ 'ใบสั่งชื่อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา__ เหตุผลทคัดเลอก

1 0563561000938
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอน 

ด้ชัพพลาย
650714155906 058/2565 07/07/2565 7,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลทยวน 

65077174473

จ้างป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ขนาด 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
1,152.00 บาท

1,152.00 บาท 

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายดัชน(ี44.12.20.08 พ่าย ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ขนาดยาว 4.80 เมตร 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 1,152.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ชาย -

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งช้ือ

วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสั่งช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา V - เหตุผลที่คัดเลือก - -

1 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 650714156810 059/2565 08/07/2565 1,152.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ทำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65077347896

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณท ์416-59-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 7,550.00 บาท

5. ราคากลาง 7,550.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการซ่อมแชมทั่วไป(72.10.15.01) 0563561000938 ห้างหุนส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอนด์ชัพพลาย 7,550.00

7. ผู้ที่โตรับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอน 

ด์ซัพพลาย
650714352332 060/2565 20/07/2565 7,550.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65077357211

3. ขื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

14,785.00 บาท

5. ราคากลาง 14,785.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แฟ้ม(44.12.20.03 )วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 1560300191247 นำการค้า 14,785.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

o เลขประจำตัว «ร| * เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
สาดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650714356490 049/2565 20/07/2565 14,785.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. ทนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65077420789

3. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ๆ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 300.00 บาท

5. ราคากลาง 300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายดัชน(ี44.12.20.08 ) ป้ายไวนิลกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ๆ 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 650714394674 062/2565 22/07/2565 300.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65077420789

3. ขื่อโครงการ จ้างทำป้ายกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรึIซเคิล ๆ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเอพาะเจาะจง

300.00 บาท4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

300.00 บาท 

jr

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายดัชนี(44.12.20.08 ) ป้ายไวนิลกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไขเคิล ๆ 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 300.00

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสังข่ือ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสังขื่อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 . 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 650714394674 062/2565 22/07/2565 300.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมนัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65077458099

3. ชื่อโครงการ จ้างป้ายไวนิล โครงการรักป้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 600.00 บาท

5. ราคากลาง 600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ป้ายดัชน(ี44.12.20.08 ) ป้ายไวนิล โครงการรักป้า รักป่า รักษาแผ่นดิน 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 600.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว 4 v เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอก

1 3560300944934 เอ เค อิงค์เจ็ท 650814010704 063/2565 25/07/2565 600.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขVIโครงการ 65077495783

3. ซื่อโครงการ วัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 18รายการ

4. งบประมาณ 16,730.00 บาท

5. ราคากลาง 16,730.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา รดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แฟ้ม(44.12.20.03) วัสดุสำนักงาน จำนวน 18รายการ 1560300191247 นำการด้า 16,730.00

7. ผู้ทึ่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว <1 ^ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / oi «/ <4ลาดิบ
ผู้เสียภาษีอากร '

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งข้อ ใบสั่งข้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทืตัดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 650814011624 005/2565 27/07/2565 16,730.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด


