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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64057462436

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) และซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99,510.00 บาท

99,510.00 บาท

0503557003383 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แกมบิท 99,510.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) และซ่อมแซมระบบกล้อง

วงจรปิด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503557003383 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แกมบิท 640614009044 97/2564 01/06/2564 99,510.00 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

64067021272

จ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,700.00 บาท

65,700.00 บาท

0105546142153 บริษัท อุดมประเสริฐ จำกัด 65,700.00
จ้างเหมาบริการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สายของเทศบาลตำบล

ขัวมุง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546142153 บริษัท อุดมประเสริฐ จำกัด 640614027625 98/2564 02/06/2564 65,700.00 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

64067043168

จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

570.00 บาท

570.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 570.00จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลสำหรับใช้ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลขัวมุง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640614035937 99/2564 02/06/2564 570.00 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

64067192286

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,326.00 บาท

1,326.00 บาท

0503540003113 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารภีการพิมพ์ 1,326.00
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503540003113 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารภีการพิมพ์ 640614155492 100/2564 11/06/2564 1,326.00 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

64067202846

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขอ-๒๘๓๒ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,064.76 บาท

6,064.76 บาท

0505548004749 บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่จำกัด 6,064.76
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขอ-

๒๘๓๒ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505548004749
บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่

จำกัด
640614183448 101/2564 15/06/2564 6,064.76 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

64067263489

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,040.00 บาท

1,040.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,040.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640614224796 102/2564 17/06/2564 1,040.00 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

64067330469

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

480.00 บาท

480.00 บาท

3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 480.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 640614270080 103/2564 21/06/2564 480.00 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

64067411674

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กน-๘๕๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

760.00 บาท

760.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 760.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กน-

๘๕๕ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 640614368046 104/2564 24/06/2564 760.00 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

64057461443

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,357.00 บาท

14,357.00 บาท

5501900007254 ร้านเจริญภัสร์ 14,357.00จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501900007254 ร้านเจริญภัสร์ 640614004577 76/2564 01/06/2564 14,357.00 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

64067016324

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,337.00 บาท

8,337.00 บาท

0503563004868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์  ซัพพลาย 8,337.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503563004868
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์

ซัพพลาย
640614016469 77/2564 01/06/2564 8,337.00 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

64067021006

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - ชุดถ้วยกาแฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,400.00 บาท

1,400.00 บาท

0503563004868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์  ซัพพลาย 600.00จัดซื้อชุดถ้วยกาแฟพร้อมจานรองเนื้อเซรามิค1

0503563004868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์  ซัพพลาย 800.00จัดซื้อชุดถ้วยกาแฟพร้อมจานรองเนื้อมุก2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503563004868
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์

ซัพพลาย
640614031779 78/2564 02/06/2564 1,400.00 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

64067021068

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,378.40 บาท

3,378.40 บาท

0505539002437 บริษัท  เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย  จำกัด 2,543.80กระดาษชำระม้วนใหญ่ (๑ หีบ บรรจุ ๑๒ ม้วน ความยาว ๖๐๐ เมตรต่อม้วน)1

0505539002437 บริษัท  เชียงใหม่ แจนิโทเรียล ซัพพลาย  จำกัด 834.60สบู่เหลวสำหรับล้างมือ ขนาด ๓.๘ ลิตรต่อแกลลอน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505539002437
บริษัท  เชียงใหม่ แจนิโทเรียล

ซัพพลาย  จำกัด
640614033707 79/2564 02/06/2564 3,378.40 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

64067070703

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,100.00 บาท

10,100.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,580.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น

ML๑๙๑๕
1

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 3,750.00วัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น IP๒๗๗๐2

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 4,750.00วัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น L๕๑๙๐3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640614079559 80/2564 07/06/2564 10,080.00 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

64067070641

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,275.00 บาท

7,275.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 7,275.00จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640614079972 81/2564 07/06/2564 7,275.00 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

64067194075

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,108.96 บาท

37,108.96 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 16,750.44

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่

๑-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชนิดนมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร

ต่อกล่อง

1

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 20,358.52

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่

๑๔-๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๔ ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐

มิลลิลิตรต่อถุง

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640614162131 83/2564 11/06/2564 37,108.96 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

64067198371

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,080.88 บาท

6,080.88 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 2,744.82

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตั้งแต่

วันที่ ๑-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชนิดนมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐

มิลลิลิตรต่อกล่อง

1

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 3,336.06

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตั้งแต่

วันที่ ๑๔-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์  รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ

๒๐๐ มิลลิลิตรต่อถุง

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640614163220 84/2564 11/06/2564 6,080.88 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

64067406164

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับบรรจุข้อมูล (HDD  Hard Disk Drive) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,940.00 บาท

3,940.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 3,940.00จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับบรรจุข้อมูล (HDD  Hard Disk Drive)1

0503549005712 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซัพพอร์ท 4,300.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640614360017 85/2564 24/06/2564 3,940.00 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

64067511502

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,610.96 บาท

35,610.96 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 35,610.96
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640614432581 86/2564 30/06/2564 35,610.96 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

64067514195

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,935.16 บาท

5,935.16 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 5,935.16
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 640614434145 87/2564 30/06/2564 5,935.16 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

64067542779

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,760.00 บาท

1,760.00 บาท

5501900007254 ร้านเจริญภัสร์ 960.00
รางปลั๊กไฟ ชนิด ๔ ช่องเสียบ รองรับกำลังไฟ ๒๕๐ โวลล์ ความยาว ๕ เมตรต่ออัน มี

สวิทซ์สำหรับปิด-เปิด
1

5501900007254 ร้านเจริญภัสร์ 800.00
รางปลั๊กไฟ ชนิด ๔ ช่องเสียบ รองรับกำลังไฟ ๒๕๐ โวลล์ ความยาว ๕ เมตรต่ออัน มี

สวิทซ์ปิด-เปิดแบบแยกช่อง
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501900007254 ร้านเจริญภัสร์ 640614448181 88/2564 30/06/2564 1,760.00 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

64067545685

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,150.00 บาท

2,150.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 2,150.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640614447624 89/2564 30/06/2564 2,150.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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