
1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหย่วน 

65107200856

ชือแบตเตอรี่รถยนต์ (หมายเลขทะเบียน กจ.3537 พะเยา ) โดยวิธีเอพาะ 

2,800.00 บาท

รเจาะจง

5. ราคากลาง 2,800.00 บาท

6. รายชื่อผูไสนอราคา มีตังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 แบตเตอรี่ของพาหนะ(26.11.17.03 )แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต8์5 แอมป'

1560300174415 ต.แบตเตอรี่ 2,800.00

7. ผู้ที่โต์รับการคัดเลึอก ได้แก่

1560300174415 651014170309 002/2566 18/10/2565 เป็นผู้มีคุณฺสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน พศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65107239280

3. ชึ่อโครงการ จางเชาพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบคหข่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 5,500.00 บาท

5. ราคากลาง 5,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา ฏีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาซีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 โดเมนเนมเนระบบอินเทอร่เน็ต(ร!.น.21.07}เขาพี้นที่จัดเก็บข'อมูลนละตออายุโด
พนเนม 0563561000938 ห้างทุ้นส่วนจำกัด พีเอสโชลูชั่นแอนด์ซัพพลาย 5,500.00

7. ผู้ทึ่เด*รบการคัดเลือก ได้นก,

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งซึ้อ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสั่งช้ือ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
หางหุ้นสวนจำกัด พีเอสโขลูขนแอน
ด์ซัพพลาย 651014205703 011/2566 20/10/2565 5,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน เทศบาลตำบลหยวน

2. เลขที่โครงการ 65107228159

3. ชึ่อโครงการ ข้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร ์หมายเลขครุภัณด้ 416-56-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ 2,900.00 บาท

5. ราคากลาง 2,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มืดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 บริการการบำรุงรักษาและจอมแชมพาหนะ(78.18.01.00 ) ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณท ์416-56-0016 0563561000938 ห้างทุ่นส่วนจำกัด พืเอสโชลูขั่นแอนด์ซัพพลาย 2,900.00

7. ผู้ที่!ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังซื้อ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
หางหุนสวนจำกัด พีเอสโชลูชนแอน
ด้ชัพพลาย 651014205951 010/2566 20/10/2565 2,900.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หนวยงาน

2. เลขโครงการ

3. ชึ่อโครงการ

4. งบประมาณ

เทศบาลตำบลทย่วน 

65097373208

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนนำขยะไปกำจัด โดยประมาณการของปริมาณขยะที่ต*'องนำไปกำจัด จำนวน 900,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

2,700,000.00 บาท

5. ราคากลาง 2,655,000.00 บาท

6. รายชื่อผูเสนอราคา ฏีดังน้ี

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาซีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
การกำจัดขยะที่เป็นอันตราย(76.12.19.00 )จ้างเหมาเอกชนนำขยะไปกำจัด โดย

ประมาณการของปริมาณขยะที่ด้องนำไปกำจัด จำนวน 900,000 กิโลกรัม 0125558013787 บริษัท สิรพัฒนชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,755,000.00

0513554000421 ห้างหุนส่วนจำกัด ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง 2,367,000.00

0523561002035 เพิ่มพูน 2018 2,385,000.00

7. ผูทึ่1ด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งช้ือ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0513554000421 หางหุนสวนจำกัด ก.ทรัพย์อุไร ขนส่ง 651018001604 001/2566 21/10/2565 2,367,000.00 ส่งงานตามกำหนด
เป็นผู้มคุณสมบ้ตและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ตํ่า 

สุด



1. หนวยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหยวน 

65107358354

จ้างพนหมอกควัน เพี่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กรเนพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของเทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ ชังหวัดพะเยา โดยวิธีเอพาะเจาะ 

1,000.00 บาท

จง

5. ราคากลาง 1,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสืยภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เครื่องพ่นหมอกควัน พ่นควัน(21.10.18.05 )พ่นหมอกควัน 3560300428324 นายบุญยก คุณรักษา 1,000.00

7. ผู้ที่โด้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชี่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP
เลขที่สัญญา / 

ใบส่ังชี้อ
วันท่ีทำสัญญา / 

ใบสั่งชื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 3560300428324 นายบุญยก คุณรักษา 651114090750 012/2566 28/10/2565 1,000.00 ส่งงานครบด้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชึ่อโครงการ

4. งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เทศบาลตำบลหยวน 

65107346667

จางขอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0024 โดยวิธีเอพาะเจาะจง 

680.00 บาท

5. ราคากลาง 680.00 บาท

6. รายชึ่อผู้เสนอราคา มึดังนี้

รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เลียภาษีอากร รายช่ึอผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 งานบรการขอมแขมทวไป(72.10.15.01)ขอมเครองคอมพิวเตอร ์หมายเลขครภัณฑ์
416-59-0024 0563561000938 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสโชลูช่ันแอนด์ชัพพลาย 680.00

7. ผู้'ที่โด้รับการคัดเลือก โดํแก,

ลำดับ
เลขประจำตัว 

ผู้เสียภาษีอากร ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา / 

ใบสั่งช้ึอ
วันที่ทำสัญญา / 

ใบสั่งซื้อ จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก

1 0563561000938
หางหุนสวนจำกัด พีเอสโซลูช่ันแอน
ด์ซัพพลาย 651114090354 013/2566 28/10/2565 680.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบ้ติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด


