
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087071320

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมฝายและถนน 4 หมู่บ้าน (บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน,บ้านดอนไชย หมู่ที ่5, บ้านแดนเมือง หมู่ที ่7,บ้านงุน หมู่ที ่9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 84,400.00 บาท

5. ราคากลาง 84,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมแซมฝายและถนน 4 หมู่บ้าน 3560300507861 นายทวิศักดี ้ต่างใจ 84,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว <1 v เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ ผู้เสียภาษีอากร ’• ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ’ ใบสังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคิดเลอก

1 3560300507861 นายทวีศักดึ๋ ต่างใจ 650814080229 064/2565 04/08/2565 84,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมป้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65087103972

3. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายไวนิลเชิลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันบีหลวง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,152.00 บาท

5. ราคากลาง 1,152.00 บาท

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
ปายดัชนี(44.12.20.08 )ป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันบีหลวง ชนาดกจ้าง 2.40 เมตร ยาว 4.80 เมตร

3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 1,152.00

7. ผู้ทึ่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลชประจำตัว 1 V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถฺานะสัญญา เหตุผลทิดัดเลอก

1 3560300944934 นายเกรียงไกร อุดทา 650814096806 065/2565 04/08/2565 1,152.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087218533

3. ขื่อโครงการ จ้างติดตั้งตู้เก็บเอกสารสำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 170,000.00 บาท

5. ราคากลาง 170,000.00 บาท

6. รายขื่อตู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวตู้เสียภาษีอากร รายขื่อตู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ตู้เก็บเอกสาร(56.10.17.02 )ติดตั้งตู้เก็บเอกสารสำนักงานเทศบาลตำบลหย่วน 5101299046410 วูด แอนด์ บิ้วท ์เทรดดิ้ง 169,000.00

7. ตู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

o «ร เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ตู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเสีอก

1 5101299046410 วูด แอนด์ นี้วท ์เทรดด้ิง 650824002767 011/2565 10/08/2565 169,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นตู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087231584

3. ชื่อโครงการ ขื้อโติะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 11,000.00บาท

5. ราคากลาง 11,000.00บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 โด้ะ(56.10.15.19 )โต๊ะทำงาน 1560300120455 เจริญศึริเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

9 «/ เลขประจำตัว .! V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลาดิบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลือก

1 1560300120455 เจริญคิริเฟอร์นิเจอร์ 650814239916 052/2565 10/08/2565 11,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087231584

3. ขื่อโครงการ ชื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 11,000.00 บาท

5. ราคากลาง 11,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 โต๊ะ(56.10.15.19 )โต๊ะทำงาน 1560300120455 เจริญคิริเฟอร์นิเจอร์ 11,000.00

7. ผู้ทึ่Iต๊รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว *1 " เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / cj «y 41ลาดบ
ผู้เลืยภาษีอากร

ชอผขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลอก

1 1560300120455 เจริญคิริเฟอร์นิเจอร์ 650814239916 052/2565 10/08/2565 11,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087228727

3. ชื่อโครงการ ชื้อโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก พร้อมถาดคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,400.00 บาท

5. ราคากลาง 3,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีตังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาชีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 โต๊ะ(56.10.15.19 ) โต๊ะทำน 2 ลิ้นชักพร้อมถาดคีย์บอร์ด 1560300120455 เจริญคิริเฟอร์นิเจอร์ 3,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้เสียภาษีอากร - ในระบบ e-GP 1 - ใบ สัง ชื้อ 'ใบสั่งชื้อ

1 1560300120455 เจริญคิริเฟอร์นิเจอร์ 650814240211 051/2565 10/08/2565 3,400.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน 

2.1ลขที่โครงการ 

3. ชื่อโครงการ

เทศบาลตำบลหยวน 

65087291421

ข้างซ่อมแซมรถขยะเทศบาล ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 80-6528 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบฺประมาณ 88,800.00 บาท

5. ราคากลาง 88,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) ซอ่มรถขยะเทศบาล ยี่ห้อ HINO 3560300190018 นายสายัณห ์ประวัง 88,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสืยภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300190018 นายสายัณห์ ประวัง 650814246719 067/2565 11/08/2565 88,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบีติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087249157

3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 465-62-0014,465-62-0015 และ 465-62-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,040.00 บาท

5. ราคากลาง 2,040.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01) ซ่อมแซมเคร่ืองสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง 0563561000938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโซลูชั่นแอนด์ชัพพลาย 2,040.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว *1 ^ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «1

ลาคับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผขาย
ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคดเลอกน- ^ ในระบบ e-GP

1 0563561000938
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโซลูชั่นแอน 

ด์ชัพพลาย
650814240673 066/2565 11/08/2565 2,040.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน พ]ศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65087184660

3. ชื่อโครงการ ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 30,000.00 บาท

5. ราคากลาง 30,000.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนิ้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโด้ะ(43.21.15.07 ) คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมมลผล แบบที่ 2 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 29,800.00

7. ผู้•ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสังชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 650802000343 03/2565 11/08/2565 29,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

เทศบาลตำบลหยวน 

65087134974

ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สำหรับประมวลผล แบบที ่1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 22,000.00 บาท

5. ราคากลาง 22,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโด้ะ(43.21.15.07 )เครื่องคอมพิวเตอร ์สำหรับประมวลผล 0563547000632 ทจก.เอส,พี.ซัพพลาย โอเอ 21,800.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ชัพพลาย โอเอ 650802000361 04/2565 11/08/2565 21,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087255939

3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 54,850.00 บาท

5. ราคากลาง 54,850.00 บาท

6. รายชื่อด้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 โคมไฟ(39.10.16.00 )ชุดโคมไฟ 0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 54,850.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในฺระบบ e-GP
เลขท่ีสัญญา / 

ใบสังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสังซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 650814241121 053/2565 11/08/2565 54,850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมป็ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087329935

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเอพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 9,440.00 บาท

5. ราคากลาง 9,440.00 บาท

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ฮาร์ดดิสก(์43.20.18.03 ) วัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 6 รายการ 0563561000938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอนด์ชัพพลาย 9,440.00

7. ผูที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสังชื้อ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ -
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอน
ด์ชัพพลาย

เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด1 0563561000938 650814292179 054/2565 15/08/2565 9,440.00 สงงานครบถวน



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65087405485

3. ขื่อโครงการ ชื้อวัสดุปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายบุญเรือง สองสีใส ) บ้านเที่อยเบียง หมู่ที ่14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 30,950.00 บาท

5. ราคากลาง 30,950.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ทราย(11.11.17.00 )ชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 30,950.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว .! V เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา / ei «ร «91ลำดับ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650814393197 055/2565 17/08/2565 30,950.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087421805

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ซื้อท่อดูดนํ้าดับเพลิง (ท่อตัวหนอน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

10,400.00 บาท

5. ราคากลาง 10,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ท่อขนส่ง(30.22.20.57 ) ท่อดูดนํ้าดับเพลิง (ท่อตัวหนอน) 0573561000768 หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9 10,400.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

•ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0573561000768 หจก.เชียงรายค้าเจริญ 9 650814377474 056/2565 18/08/2565 10,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหยวน 

65087479576

จ้างขุดลอกดินออกจากรางระบายนํ้า บ้านป่าแดด หมู่ที ่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

12,675.00 บาท

5. ราคากลาง 12,675.00 บาท

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

งานขดลอกหรืองานขดลอกทางนํ้า(72.14.12.06 )ขดลอกดินออกจากรางระบายนํ้า
นายโรจน์ คำมูล1 • J 3560300312148 12,000.00

หมูท 12

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย 1

ในระบบ e-GP ใบสังช้ือ ใบสั่งช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 3560300312148 นายโรจน ์คำมูล 650814409811 068/2565 19/08/2565 12,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087427203

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

-S'ซ็อปูนขาว จำนวน ๑๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

1,300.00 บาท

5. ราคากลาง ,1,300.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ปูนขาว(30.11.16.04 )ปูนขาว 1560300191247 นำการด้า 1,300.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว A * เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650814405548 060/2565 19/08/2565 1,300.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087427038

3. ขื่อโครงการ ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงมือทางการแพทย ์และ Mask (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์) โดยวิธีเซพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 10,000.00 บาท

5. ราคากลาง 10,000.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
เครื่องพ่นสเปรย์หรืออุปกรณ์ต่างๆ(42.27.18.02 ) สเปรย์แอลกอฮอล์,ถุงมือทางการ
แพทย ์1 Mask 1560300191247 นำการค้า 10,000.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

9 %* เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ

จำนวนเงิน สถฺานะสัญญา เหตุผลทีคัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650814409036 057/2565 19/08/2565 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087427564

3. ชื่อโครงการ ชื้อเสือสะท้อนแสง ถุงมือยางหนาสีดำ ถุงมือไหมพรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,660.00 บาท

5. ราคากลาง 8,660.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มืคังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ถุงมือป้องกัน(46.18.15.04 )ถุงมือยางหนาสีดำ 1560300191247 นำการค้า 8,660.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเสือก ได้แก่

o «ร เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันท่ีทำสัญญา /
ลาดบ

ผู้เสียภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบสังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650814406556 058/2565 19/08/2565 8,660.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087427739

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 4,580.00 บาท

5. ราคากลาง 4,580.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ไม้กวาด(47.13.16.04 )ถุงบรรจุขยะ ผงชักฟอก นํ้ายาด้างจาาน 1560300191247 นำการด้า 4,580.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา /

ใบส่ังชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ -
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650814408576 59/2565 19/08/2565 4,580.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087346326

3. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเทศบาลตำบลหยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 367,000.00 บาท

5. ราคากลาง 367,000.00 บาท

6. รายช่ือผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 อาคารซ่อมบำรุง(30.22.20.05 )ปรับปรุงต่อเติมอาคารเทศบาลตำบลหย่วน 0563540000386 ห้างหุนส่วนจำกัด ภูลังกาก่อสร้าง 366,000.00

7. ผู้ทึ่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP -
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซ้ือ
วันที่ทำสัญญา /

- ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563540000386 ห้างหุนส่วนจำกัด ภูลังกาก่อสร้าง 650822018223 012/2565 22/08/2565 366,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขทํรโครงการ 65087496868

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 6,615.00 บาท

5. ราคากลาง 6,615.00 บาท

6. รายชึ่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ใบมีด(27.11.15.01 )วัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 0563534000086 ทจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 6,615.00

7. ผู้ทึ่Iด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งช้ือ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650814448516 061/2565 22/08/2565 6,615.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087597732

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหย่วน) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 9,778.00 บาท

5. ราคากลาง 9,778.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องบวกเลข(44.10.18.02 ) วัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 1560300191247 นำการด้า 9,778.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว -si v เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «i «s -Siลาดิบ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทดัดเลอก

1 1560300191247 นำการค้า 650814647495 062/2565 25/08/2565 9,778.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087615674

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหย่วน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเซพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 9,240.00 บาท

5. ราคากลาง 9,240.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เมาส(์43.21.17.08 ) วัสดุคอมพิวเตอร ์จำนวน 5 รายการ 0563561000938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืเอสโชลูชั่นแอนด์ซัพพลาย 9,240.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

เลขประจำตัว I V เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ลำดับ

ผู้เสืยภาษีอากร
ชอผูขาย

ในระบบ e-GP ใบส่ังชื้อ ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลอก

1 0563561000938
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโซลูชั่นแอน 

ด์ชัพพลาย
650814632833 064/2565 25/08/2565 9,240.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087623004

3. ชื่อโครงการ ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหยวน) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 6,066.00 บาท

5. ราคากลาง 6,066.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 สบู่ก้อน สบู่เหลว(53.13.16.08 ) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 1560300191247 นำการค้า 6,066.00

7. ผู้ที่โต้รับการคัดเลือก ไต้แก่

เลขประจำตัว เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา / «1/ 41ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสั่งชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทิคัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650814631672 063/2565 25/08/2565 6,066.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087751718

3. ขื่อโครงการ จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ ์421-62-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,100.00 บาท

5. ราคากลาง 3,100.00 บาท

6. รายข่ือผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 บริการขนย้ายวัสดุ(78.12.16.00 )ย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 421-62-0018 0563551000021 ธนพร ชัพพลาย 3,100.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา /

• •ใบสั่งข้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563551000021 ธนพร ชัพพลาย 650914092465 070/2565 30/08/2565 . 3,100.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087642159

3. ชื่อโครงการ ข้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ ์421-58-0015 ,421-62-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,300.00 บาท

5. ราคากลาง 1,300.00 บาท

6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายซึ่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ที่ปัดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด(47.12.18.01) ล้างเคร่ืองปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 0563551000021 ธนพร ชัพพลาย 1,300.00

7. ผู้ที่โล้รับการคัดเลือก ไล้แก่

o •ร เลขประจำตัว «1 “ เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /ลาดบ
ผู้เสียภาษีอากร

ชอผูขาย
ในระบบ e-GP ใบสังชื้อ ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทคัดเลือก

1 0563551000021 ธนพร ชัพทลาย 650914092685 071/2565 30/08/2565 1,300.00 ส่งงานครบล้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65087811517

3. ขื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเป็พาะเจาะจง

4. งบประมาณ 1,822.00 บาท

5. ราคากลาง 1,822.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายขื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ผ้าเทป(น.!6.21.23 )วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 1,822.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสังซื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563534000086 หจก.พะเยาสามารถพาณิชย์จำกัด 650914116212 065/2565 31/08/2565 1,822.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


