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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037032937

เหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร๓๑๘๕ เชียงใหม่

15,450.80 บาท

15,450.80 บาท

3509900272889 ร้านศักดิ์ชัยเซอร์วิส 15,450.80
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร๓๑๘๕

เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900272889 ร้านศักดิ์ชัยเซอร์วิส 640314050601 40/2564 03/03/2564 15,450.80 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037051323

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

750.00 บาท

750.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 200.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฐ-

๒๓๖๖ เชียงใหม่
1

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 550.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฐ-

๒๓๖๘ เชียงใหม่
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 640314101317 41/2564 05/03/2564 750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037052399

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

430.00 บาท

430.00 บาท

3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 430.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 640314101328 42/2564 05/03/2564 430.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037067609

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล รณรงค์และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย  จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,035.00 บาท

1,035.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 1,035.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล รณรงค์และประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และภาษีป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640314101338 43/2564 05/03/2564 1,035.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037120535

จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน ๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 500.00จ้างเหมาบริการทำตรายาง จำนวน ๗ อัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 640314128365 44/2564 08/03/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037152933

จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00 บาท

300.00 บาท

3500600160211 ร้านหรั่งสติกเกอร์ 300.00จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลของเทศบาลตำบลขัวมุง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500600160211 ร้านหรั่งสติกเกอร์ 640314239208 45/2564 15/03/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037282701

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง

ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
360.00 บาท

360.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ

เลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตาม

โครงการจัดการการเลือกตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640314239248 46/2564 15/03/2564 360.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037492400

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง และทำการติดตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 25,600.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

และทำการติดตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 640314423124 47/2564 19/03/2564 25,600.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037506231

จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและผู้ควบคุมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3501900563401 นายนพรุจ  ชัยสุวรรณ 5,000.00
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งและผู้ควบคุมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการ

การเลือกตั้ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900563401 นายนพรุจ  ชัยสุวรรณ 640314424689 59/2564 25/03/2564 5,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037245062

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,035.00 บาท

1,035.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 1,035.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640314491574 60/2564 30/03/2564 1,035.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037181301

ซื้อหนังสือคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,520.00 บาท

3,520.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 1,320.00หนังสือคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง1

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 2,200.00แบบพิมพ์และสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 640314186134 46/2564 11/03/2564 3,520.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037361198

ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,560.00 บาท

14,560.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 6,500.00จัดซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง1

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 8,060.00จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
640314302383 47/2564 11/03/2564 14,560.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037361429

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5501900007254 ร้านเจริญภัสร์ 9,950.00
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดการการ

เลือกตั้ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501900007254 ร้านเจริญภัสร์ 640314321184 49/2564 19/03/2564 9,950.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037361383

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,200.00จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดการการเลือกตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640314321213 50/2564 19/03/2564 1,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64027450908

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1509900025079 ปฐมพงษ์พาณิชย์ 13,600.00วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น1

3500900363461 ร้านเอธุรกิจ 14,240.00

3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 13,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 640314356848 51/2564 23/03/2564 13,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037443822

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,056.64 บาท

59,056.64 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 59,056.64
จัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือน

เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640314497387 52/2564 29/03/2564 59,056.64 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037443873

ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,011.52 บาท

12,011.52 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 12,011.52
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือน

เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640314500383 53/2564 29/03/2564 12,011.52 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


	1.ประกาศ
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