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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64047435761

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน ผต๕๒๑๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,585.74 บาท

1,585.74 บาท

0505509000011 บริษัท ธารา จำกัด 1,585.74เหมาบริการบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน ผต๕๒๑๙ เชียงใหม่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505509000011 บริษัท ธารา จำกัด 640514010574 94/2564 03/05/2564 1,585.74 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

64057262862

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบานสวิงประตูและบานกระทุ้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3501900543176 ร้านขัวมุงอลูมิเนียม 6,500.00เหมาบริการซ่อมแซมบานสวิงประตูและบานกระทุ้ง  การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900543176 ร้านขัวมุงอลูมิเนียม 640514221239 95/2564 20/05/2564 6,500.00 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

64057343358

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

660.00 บาท

660.00 บาท

3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 660.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยยนต์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 640514288409 96/2564 24/05/2564 660.00 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

64057094511

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ (หลังตลาดป่าเดื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

190,800.00 บาท

186,664.73 บาท

0503561006227 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันตา คอนสรัคชั่น 186,500.00จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ (หลังตลาดป่าเดื่อ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503561006227 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันตา คอนสรัคชั่น 640522016769 12/2564 25/05/2564 186,500.00 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

64057094565

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ (ซอย ๖ ช่วงที่เหลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147,000.00 บาท

144,059.29 บาท

0503561006227 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันตา คอนสรัคชั่น 144,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๗ (ซอย ๖ ช่วงที่

เหลือ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503561006227 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันตา คอนสรัคชั่น 640522017887 13/2564 25/05/2564 144,000.00 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

64047356694

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วกั้นอาณาเขตโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106,900.00 บาท

104,959.36 บาท

3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 104,900.00จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วกั้นอาณาเขตโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 640522017960 11/2564 25/05/2564 104,900.00 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

64057050469

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ช่วงต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,200.00 บาท

128,170.00 บาท

3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 121,200.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ช่วง

ต่อ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 640522017577 10/2565 25/05/2564 121,200.00 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

64057007751

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านผู้ช่วยสมเกียรติ  แสงปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,000.00 บาท

70,695.29 บาท

3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 68,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอย

บ้านผู้ช่วยสมเกียรติ  แสงปัญญา)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 640522017521 9/2564 25/05/2564 68,000.00 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

64057005266

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (ซอยหลังศูนย์ไปป่าเดื่อสายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

249,100.00 บาท

258,959.54 บาท

3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 249,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (ซอย

หลังศูนย์ไปป่าเดื่อสายล่าง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700700207668 กิตติธัช คอนสตรัคชั่น 640522016791 8/2564 25/05/2564 249,000.00 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

64057150443

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

1509900025079 ปฐมพงษ์พาณิชย์ 1,780.00เฝือกดามคอแบบแข็ง ปรับระดับได้ ๔ ระดับ1

3500900363461 ร้านเอธุรกิจ 1,900.00

3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 1,740.00

1509900025079 ปฐมพงษ์พาณิชย์ 2,200.00กระเป๋าใส่ยาเวชภัณฑ์2

3500900363461 ร้านเอธุรกิจ 2,300.00

3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 2,140.00

1509900025079 ปฐมพงษ์พาณิชย์ 6,300.00ชุดป้องกันสารเคมีแบบป้องกันน้ำ3

3500900363461 ร้านเอธุรกิจ 6,750.00

3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 6,120.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 640514158608 62/2564 14/05/2564 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

64057050237

ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

19,300.00 บาท

0503547000390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง 18,500.00เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง1

0505553006193 บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด 18,900.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503547000390
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.

มาร์เก็ตติ้ง
640514198574 63/2564 18/05/2564 18,500.00 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

64057255366

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,755.00 บาท

3,755.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 420.00
ธงประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ กว้าง  ๖๐

เซนติเมตร ยาว  ๙๐ เซนติเมตร
1

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 420.00
ธงประจำพระองค์  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กว้าง  ๖๐ เซนติเมตร ยาว  ๙๐ เซนติเมตร
2

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 420.00
ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  กว้าง

๖๐ เซนติเมตร ยาว  ๙๐ เซนติเมตร
3

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 245.00ธงชาติไทย กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร4

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 750.00
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ขนาดครึ่ง

พระองค์พร้อมกรอบ ชนิดแขวนผนัง กว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๒๔ นิ้ว
5

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 750.00
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขนาดครึ่งพระองค์พร้อมกรอบ ชนิดแขวนผนัง กว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๒๔ นิ้ว
6

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 750.00

พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ คู่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาดเต็มพระองค์พร้อมกรอบ ชนิดแขวนผนัง กว้าง ๒๐ นิ้ว

สูง ๒๔ นิ้ว

7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640514213552 64/2564 18/05/2564 3,755.00 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

64057256644

ซื้อวัสดุสำนักงาน - ป้ายสำหรับตั้งโต๊ะ สีใส แบบ ๒ หน้า จำนวน ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,970.00 บาท

2,970.00 บาท

3500900514353 ร้านนพคุณ 3,600.00ป้ายสำหรับตั้งโต๊ะ ชนิดอะคลีลิค สีใส แบบ ๒ หน้า1

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 2,970.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640514213782 65/2564 18/05/2564 2,970.00 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

64057271161

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้หมุนบุหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

0503529000855 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ สินเสรี 7,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้หมุนบุหนัง1

3509901199581 ตนานุวัฒน์ 6,600.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509901199581 ตนานุวัฒน์ 640514238856 66/2564 20/05/2564 6,600.00 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

64057409490

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,144.00 บาท

39,144.00 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 39,144.00

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตาม

โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640514352854 67/2564 28/05/2564 39,144.00 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

64057409529

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,896.00 บาท

7,896.00 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 7,896.00
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตาม

โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640514353372 68/2564 28/05/2564 7,896.00 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

64057409577

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,472.76 บาท

20,472.76 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 20,472.76
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่

๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640514355928 69/2564 28/05/2564 20,472.76 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

64057409614

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,354.78 บาท

3,354.78 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 3,354.78
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตั้งแต่

วันที่ ๑๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640514356432 70/2564 28/05/2564 3,354.78 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

64057408835

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,810.00 บาท

15,810.00 บาท

0503563004868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์  ซัพพลาย 15,810.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ1

1509900852510 พาราไดซ์ เทรดดิ้ง 15,975.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503563004868
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์

ซัพพลาย
640514371579 71/2564 31/05/2564 15,810.00 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

64057409126

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,048.00 บาท

4,048.00 บาท

0503563004868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์  ซัพพลาย 4,048.00วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ1

1509900852510 พาราไดซ์ เทรดดิ้ง 4,153.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503563004868
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์

ซัพพลาย
640514372078 72/2564 31/05/2564 4,048.00 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

64057409282

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องตัดหญ้า ชนิด ๔T จำนวน ๑๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

0503563004868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์  ซัพพลาย 1,600.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องตัดหญ้า ชนิด ๔T1

1509900852510 พาราไดซ์ เทรดดิ้ง 1,800.00

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 1,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 640514376888 73/2564 31/05/2564 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

64057448200

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,245.00 บาท

4,245.00 บาท

0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 2,820.00
สายเอ็นสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง ชนิดเหลี่ยม ความกว้าง ๓ มิลลิเมตร

(ขนาด ๑ กิโลกรัมต่อม้วน)
1

0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 1,425.00จานเอ็นสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง ชนิดอลูมิเนียม ๔ ทาง ๘ รู2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 640514375840 74/2564 31/05/2564 4,245.00 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

64057456275

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 9,600.00หมอนหนุนสำหรับเด็ก ทำจาก PVC มีซิป พร้อมปลอกหมอน1

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 3,800.00ถาดหลุมทรงสี่เหลี่ยม ทำจากสแตนเลส ๔ ช่อง พร้อมฝาปิดพลาสติก2

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 1,600.00ชุดช้อมส้อมสำหรับเด็ก ทำจากสแตนเสล ด้ามพลาสติก3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 640514384789 75/2564 31/05/2564 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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