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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64077013293

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,812.00 บาท

5,812.00 บาท

1103700837736 ร้านอโณทัยธุรกิจ 5,380.00

ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด ๓.๖๖x๙.๘๐ เมตร

1

3509900463013 พิมพ์ ณ ภัทร การพิมพ์ 7,000.00

1103700837736 ร้านอโณทัยธุรกิจ 432.00

ป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร

2

3509900463013 พิมพ์ ณ ภัทร การพิมพ์ 700.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700837736 ร้านอโณทัยธุรกิจ 640714036202 105/2564 05/07/2564 5,812.00 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

64077066645

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์บริเวณส่วนหน้าของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขข๘๐๒๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,300.00 บาท

2,300.00 บาท

1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 2,300.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์บริเวณส่วนหน้าของรถยนต์

ราชการ หมายเลขทะเบียน ขข๘๐๒๗ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 640714080894 106/2564 06/07/2564 2,300.00 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

64077219979

จ้างเหมาบริการทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑๐รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,460.00 บาท

1,460.00 บาท

5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 1,460.00
จ้างเหมาบริการทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลขัวมุง

จำนวน ๑๐ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 640714188187 107/2564 13/07/2564 1,460.00 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

64077218485

จ้างเหมาบริการทำทางลาดเหล็กขึ้นฟุตบาท จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 6,000.00จ้างเหมาบริการทำทางลาดเหล็กขึ้นฟุตบาท1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 640714185110 108/2564 13/07/2564 6,000.00 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

64077273289

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,270.00 บาท

6,270.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 6,270.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640714260303 109/2564 20/07/2564 6,270.00 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

64077443350

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360.00 บาท

360.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640714363507 110/2564 23/07/2564 360.00 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

64077491498

จ้างเหมาบริการทำหนังสือคู่มือดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62,500.00 บาท

62,500.00 บาท

1103700837736 ร้านอโณทัยธุรกิจ 62,500.00
จ้างเหมาบริการทำหนังสือคู่มือดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด๑๙ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
1

3509900463013 พิมพ์ ณ ภัทร การพิมพ์ 70,000.00

3580400254301 ฟอร์เวิร์ด ปริ้นท์ แอนด์ ซายน์ 67,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103700837736 ร้านอโณทัยธุรกิจ 640714412038 111/2564 30/07/2564 62,500.00 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

64077492569

จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดห้องประชุม,บอร์ดโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขัวมุงและเปลี่ยนผ้ากำมะหยี่ทำเนียบผู้บริหารพร้อมข้อความ จำนวน ๑ งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 13,000.00
จ้างเหมาบริการจัดทำบอร์ดห้องประชุม,บอร์ดโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลขัวมุงและเปลี่ยนผ้ากำมะหยี่ทำเนียบผู้บริหารพร้อมข้อความ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 640714420404 112/2564 30/07/2564 13,000.00
ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
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

64077134321

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,900.00 บาท

1,900.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,900.00อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) พร้อมติดตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640714118012 90/2564 08/07/2564 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

64077311372

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

595.00 บาท

595.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 595.00จัดซื้อวัสดุการเกษตร - ไม้กวาดทางมะพร้าว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640714276705 91/2564 20/07/2564 595.00 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

64077321488

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,970.00 บาท

2,970.00 บาท

0503563004868 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์  ซัพพลาย 2,970.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดสำหรับการตรวจงานก่อสร้าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503563004868
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิว กรุ๊ป แอนด์

ซัพพลาย
640714276216 92/2564 20/07/2564 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

64077494841

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,790.00 บาท

4,790.00 บาท

0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 660.00ชุดผ้าปั๊มคาร์บิว สำหรับเลื่อยยนต์ รุ่น  MS-๑๘๐1

0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 1,250.00ใบมีดหัวกลม (บาร์เลื่อยยนต์) สำหรับเลื่อยยนต์ ขนาด ๑๒ นิ้ว2

0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 1,960.00โซ่สำหรับเลื่อยยนต์ (ใบเลื่อยหัวกลม) ขนาด ๑๒ นิ้ว3

0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 540.00ตะไบหางหนูสำหรับลับคมโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด ๘ นิ้ว4

0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 380.00ฝาสำหรับปิดถังน้ำมันเลื่อยยนต์ รุ่น  MS-๑๘๐5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505533000220 บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ จำกัด 640714421082 93/2564 30/07/2564 4,790.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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