
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65087816128

3. ชี่อโครงการ ซีอวัสดุไฟฟา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเป็พาะเจารขิง

4. งบประมาณ 6,620.00 บาท

5. ราคากลาง 6,620.00 บาท

6. รายชึ่อผู้เสนอราคา ฏีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชึ่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ปลั้กตานํ้า(26.10.17.63 )ปลักพ่วง 0563563000676 รวมช่างการไฟฟ้า 2,990.00

7. ผู้ที่!ด*,รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำคับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชี่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563563000676 รวมช่างการไฟฟ้า 650914116933 074/2565 01/09/2565 2,990.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มืคุณสมบ้ติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชึ่อโครงการ

4. งบประมาณ

เทศบาลตำบลหยวน 

65087816683

ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านหน้าต่างและผ้าม่านประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,090.00 บาท

5. ราคากลาง 24,090.00 บาท

6. รายชื่อผ้เสนอราคา ฏีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาซีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ผามาน(52.13.15.03 ) ผามานหน้าต่างและผ้าม่านประต 3560300544561 สมปิตึผ้าม่าน 24,090.00

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาซีอากร ขี่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300544561 สมปิติผ้าม่าน 650914118387 072/2565 01/09/2565 24,090.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่เครงการ 65097006942

3. ขอโครงการ ซี้อปัมนาอตโนนต จำนวน 1 เครื่ยึง โดยวิธืเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 8,480.00 บาท

5. ราคากลาง 8,480.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 เครื่องสูบนํ้า(40.15.15.10)งมนํ้าอัตโนม้ดิ 0575534000720 บริษัท ทวียนต ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 8,480.00

7. ผู้ที่เด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0575534000720 บริษัท ทวียนต ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 650914120033 075/2565 06/09/2565 8,480.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญใบสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

เทศบาลตำบลหยวน 

65097002194

3. ซื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ขีอเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทีย ูจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

37,000.00 บาท

5. ราคากลาง 37,000.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา ฏืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องปรับอากาศ(40.10.17.01)ขนาด 12,000บีทียู
0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 37,000.00

3560300168608 ไทยประคอง 42,400.00

3630100142493 สมฤทธี้พาณิชย์ 41,000.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ซื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งช้ือ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสั่งช้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที,คัดเลือก

1 0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 650914120709 075/2565 06/09/2565 37,000.๓ ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหยวน 

65097176642

ชื่อวสดุคอมพวเตอร (สำนักปลัด) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

50,000.00 บาท

5. ราคากลาง 50,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แผนซีด(ี43.20.20.01 )วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ 0563561000938 หางหุนสวนจำกัด พีเอสโซลูชั่นแอนด์ชัพพลาย 50,000.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลึ0ก โดน,ก,

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย

—p—V—;---------- ------------------------- ;—-----------

เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื่อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งช่ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
หางหุนสวนจำกัด พีเอสโซลูชนแอน
ด์ซัพพลาย 650914199042 068/2565 09/09/2565 50,000.00 สงงานครบถ้วน เป็นผู้มึคุณสมบ้ต๊ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชึ่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหย่วน 

65097197425

ฃีอสื่อการเรยนการสอน ๆ คูนยพัฒนาเดกเล็กเทศบาลตำบลหยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

37,400.00 บาท

5. ราคากลาง 37,400.00 บาท

6. รายชึ่อผู้เสนอราคา มึดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษึอากร รายชึ่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 สมุดบันทิก/กระดาษสำหรับบันทึก(14.11.15.14 )สื่อการเรียนการสอน จำนาน22
รายการ 1102000142718 นาย วีรภาส อุดบุรี 37,400.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

สำคับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ขื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1102000142718 นาย วีรภาส อุดบุรี 650914199567 066/2565 09/09/2565 37,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65097198173

3. ชื่อโครงการ ซือหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหย่ๅน โดยวิธีเป้พาะเจาะจง

4. งบประมาณ 3,600.00 บาท

5. ราคากลาง 3,600.00 บาท

6. รายชื่อผูเสนอราคา ฏีดังบ้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษือากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 หนังสือการ์ตูน(55.10.15.05 )หนังสือเรียนสำหรับเด็ก 1102000142718 นาย วึรภาส อุตบุรี 3,600.00

7. ผูที่โด้รับการคัดเลึอก โด้นก,

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ซึ่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังชื้อ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1102000142718 นาย วีรภาส อุตบุรี 650914199348 067/2565 09/09/2565 3,600.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลทย่วน 

65097195362

จางชอมแขมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เคร่ือง หมายนพครุภัณฑ ์421-53-0010,421-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2,660.00 บาท

5. ราคากลาง 2,660.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มึดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษือากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการขอมแชมทัวไป(72.10.15.01)ขอมแขมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2
เครื่อง 3560300191707 นายจรูญ ราษี 2,660.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว
•/ พึค&ททผ เลขคุมสัญญา เลขท่ีสัญญา / วันที่ทำสัญญา /
ผูเสียภาษีอากร ในระบบ e-GP ใบสั่งซื้อ ใบส่ังซื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300191707 นายจรูญ ราษี 650914199792 077/2565 09/09/2565 2,660.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหยวน 

65097195953

จางจางเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณท ์421-48-007,421-48-0008 โดยวิธีเอพาะเจาะจง 

1,000.00 บาท

5. ราคากลาง 1,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01)ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 1,000.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เลียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา /

ใบสั่งชี้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563563000676 หจก.รวมช่างการไฟฟ้า 650914198508 076/2565 09/09/2565 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหย่วน

2. เลขที่โครงการ 65097440069

3. ชื่อโครงการ ข้อวัสดุงานงานครัว (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเป็พาะเจาะจง

4. งบประมาณ 9,800.00 บาท

5. ราคากลาง 9,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 แกวนำ(52.15.21.02 )วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 1560300191247 นำการด้า 9,800.00

7. ผู้ทึ่Iด้รับการคัดเลือท ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งข้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบส่ังข้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 1560300191247 นำการค้า 650914409175 069/2565 16/09/2565 9,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมน้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65097438467

3. ชื่อโครงการ จางติดดังดูเก็บเอกสารพรอมติดตั้งประดูข้องปฏีป้พิานปลั1ศบาลเทศบาล^าบล>1ยูว่น^ดยจุฐ151พา;

4. งบประมาณ 130,000.00 บาท

5. ราคากลาง 130,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังบี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ดูล็อกเกอร'(56.10.15.20)ตึดตั้งตู้เก็บเอกสารพร้อมติดตั้งประดูข้ฐงปฏงิาน 5101299046410 วูด แอนด ์บิ้วท ์เทรดต้ัง 129,500.00

7. ผูทึ่1ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซี้อ

วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 5101299046410 วูด แอนด ์บี้วท ์เทรดต้ัง 650924005437 013/2565 19/09/2565 129,500.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชึ่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหยวน 

65097578103

จางถายเอกสารพรอมจัดทำรูปเลมเทศบัญณู้ติงบประมาณรายคูา่ยประจำบีงบประมาณท ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

4,462.00 บาท

5. ราคากลาง 4,462.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 การเข้าเล่มติดด้วยกาว(82.12.19.03 )ถ่ายเอกสาร พร้อมจัดทำรูปเล่ม 3560300032382 นางสุดารัตน ์เท็งตระกูล 4,462.00

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก ได้นก,

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เลียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที,สัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300032382 นางสุดารัตน์ เท้งตระกูล 650914541767 079/2565 23/09/2565 4,462.00 ล่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


