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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64037566525

จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,900.00 บาท

7,900.00 บาท

1100700648230 นายธีรวัฒน์  ชัยการณ์มงคล 7,900.00จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑๓ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100700648230 นายธีรวัฒน์  ชัยการณ์มงคล 640414003633 61/2564 01/04/2564 7,900.00 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

64037571321

เหมาบริการเปลี่ยนชุดควบคุมรีโมทคอนโทลพร้อมตัวรีโมทคอนโทลของเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด

2,450.00 บาท

2,450.00 บาท

1100700648230 นายธีรวัฒน์  ชัยการณ์มงคล 2,450.00
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดควบคุมรีโมทคอนโทลพร้อมตัวรีโมทคอนโทลของเครื่อง

ปรับอากาศ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100700648230 นายธีรวัฒน์  ชัยการณ์มงคล 640414001678 62/2564 01/04/2564 2,450.00 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

64047020794

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,080.00 บาท

1,080.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล-ป้ายโครงการ ขนาด ๑x๓ เมตร ตามโครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

1

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 720.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล-ป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์  ขนาด ๑x๓ เมตร ตาม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640414112398 63/2564 05/04/2564 1,080.00 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

64047044010

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180.00 บาท

180.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 180.00จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640414090941 64/2564 05/04/2564 180.00 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

64037608807

จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,900.00 บาท

25,900.00 บาท

0505546001041 บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด 25,000.00จ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลขัวมุง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505546001041 บริษัท ไอ.ที.โกลโบล จำกัด 640414087999 65/2564 07/04/2564 25,000.00 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

64047037088

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมชุดหลอดไฟภายในห้องโดยสารผู้ป่วยและซ่อมแซมประตูท้ายของรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ๕๖๐๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

3,103.00 บาท

0503532001336 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เชียงใหม่  ชุนศิลป์ 3,103.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมชุดหลอดไฟภายในห้องโดยสารผู้ป่วยและซ่อมแซมประตูท้าย

ของรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ๕๖๐๗ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503532001336
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เชียงใหม่  ชุน

ศิลป์
640414090830 66/2564 07/03/2564 3,103.00 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

64047111141

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าม่านประตูหน้าต่างและมู่ลี่ของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3501900547554 นางกัลยา เจริญพันธ์ 3,000.00จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้าม่านประตูหน้าต่างและมู่ลี่ของเทศบาลตำบลขัวมุง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900547554 นางกัลยา เจริญพันธ์ 640414117505 77/2564 09/04/2564 3,000.00 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

64047208295

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายสามเหลี่ยมแบบโปร่ง (ไฟสามเหลี่ยมจราจร) จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 3,000.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายสามเหลี่ยมแบบโปร่ง (ไฟสามเหลี่ยมจราจร)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 640414172303 78/2564 19/04/2564 3,000.00 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

64047153040

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต๕๒๑๙ เชียงใหม่ (รถตรวจการณ์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,600.00 บาท

1,600.00 บาท

1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 1,600.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน ผต๕๒๑๙ เชียงใหม่ (รถตรวจการณ์)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 640414163683 79/2564 19/04/2564 1,600.00 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

64047152957

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ๕๖๐๗ เชียงใหม่ (รถกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,210.00 บาท

2,210.00 บาท

1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 2,210.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน งฉ๕๖๐๗ เชียงใหม่ (รถกู้ชีพกู้ภัย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 640414163774 80/2564 19/04/2564 2,210.00 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

64047190793

จ้างเหมาบริการทำเอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง จำนวน ๒,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1103700837736 ร้านอโณทัยธุรกิจ 20,000.00
จ้างเหมาบริการทำเอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง
1

3509900463013 พิมพ์ ณ ภัทร การพิมพ์ 27,500.00

3580400254301 ฟอร์เวิร์ด ปริ้นท์ แอนด์ ซายน์ 25,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700837736 ร้านอโณทัยธุรกิจ 640414181713 81/2564 19/04/2564 20,000.00 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

64047227264

จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผธ-๙๘๘๗ เชียงใหม่ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,163.70 บาท

19,163.70 บาท

3509900272889 ร้านศักดิ์ชัยเซอร์วิส 19,163.70
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผธ-๙๘๘๗

เชียงใหม่ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900272889 ร้านศักดิ์ชัยเซอร์วิส 640414190967 82/2564 20/04/2564 19,163.70 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

64047246306

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งวพ-๙๖๖ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200.00 บาท

200.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 200.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งวพ-

๙๖๖ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 640414213878 83/2564 21/04/2564 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

64037608865

ซื้อแบบพิมพ์ภาษีป้าย แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) จำนวน ๕๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 500.00จัดซื้อแบบพิมพ์ภาษีป้าย แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
640414005641 54/2564 01/04/2564 500.00 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

64037548210

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,400.00 บาท

7,400.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 7,400.00
จัดซื้ิอวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640414069666 56/2564 02/04/2564 7,400.00 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

64037548025

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3501900351552 ร้านปาล์ม แอนด์ ป๊อป 10,000.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900351552 ร้านปาล์ม แอนด์ ป๊อป 640414069064 55/2564 02/04/2564 10,000.00 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

64047040308

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,520.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 1,520.00
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี

จำนวน 4 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640414084242 57/2564 02/04/2564 1,520.00 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

64047111160

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

1,900.00 บาท

3501900557835 นางป้อ  สายโปธิ 1,900.00จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900557835 นางป้อ  สายโปธิ 640414110978 58/2564 07/04/2564 1,900.00 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

64047190888

ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

39,000.00 บาท

0503538001265 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมเทค แอนด์ เมดิคอลกรุ๊ป 39,000.00
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503538001265
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมเทค แอนด์

เมดิคอลกรุ๊ป
640414221691 60/2564 22/04/2564 39,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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