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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087079993

ซื้อผ้าแพรสำหรับประดับอาคารสถานที่ ประดับโต๊ะหมู่และทำริ้วระบาย ตามโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

050355500348
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดี เชียงใหม่ 2,400.00
จัดซื้อผ้าแพรสำหรับประดับอาคารสถานที่ ประดับ
โต๊ะหมู่และทำริ้วระบาย ตามโครงการเทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาติ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05035550

03483
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจดี
เชียงใหม่

64081407
4495

94/2564
05/08/2

564
2,400.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087079143

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,820.00 บาท

1,820.00 บาท

050355000530
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา 1,080.00จัดซื้อดอกไม้พลาสติก ดอกเล็ก1

050355000530
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา 260.00จัดซื้อดอกไม้พลาสติก ดอกมะลิ2

050355000530
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา 390.00จัดซื้อช่อดอกไม้พลาสติกดอกเล็ก3

050355000530
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา 90.00จัดซื้อก้อนโฟมสำหรับปักดอกไม้ (ก้อนโอเอซีส)4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05035500

05305
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่า
เปา

64081407
6390

95/2564
05/08/2

564
1,820.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087100038

ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ รูป  และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล จำนวน ๑ เล่ม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
610.00 บาท

610.00 บาท

351040033659
6

ร้านเอ ช็อป 250.00
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด
๑๘x๒๓ นิ้ว พร้อมกรอบรูป

1

351040033659
6

ร้านเอ ช็อป 360.00
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล สีทอง ขนาด
๙x๑๒.๕ นิ้ว

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35104003

36596
ร้านเอ ช็อป

64081408
6532

96/2564
05/08/2

564
610.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087017189

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

75,025.08 บาท

75,025.08 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 75,025.08
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ถึง
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64081403
1777

97/2564
09/08/2

564
75,025.08

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087017519

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง  ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,504.18 บาท

12,504.18 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 12,504.18
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง  ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม
ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64081403
2903

98/2564
09/08/2

564
12,504.18

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087322340

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,900.00 บาท

9,900.00 บาท

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,590.00

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับบรรจุข้อมูล
(HDD  Hard Disk Drive)  มีการเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ SATA SSD (Solid State Drive)
ขนาดความจุ ๒๕๐ GB

1

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 250.00แป้นพิมพ์อักษร (Keyboards) ชนิดหัวเสียบ USB2

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 4,900.00
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP
P๑๐๐๕--๑๐๐๖ (CB4๓๕A/๓๕A)

3

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 3,160.00
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung
รุ่น ML๑๙๑๕

4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05035430

00310
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอ
ช.คอม

64081432
5999

99/2564
19/08/2

564
9,900.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087334895

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,460.00 บาท

1,460.00 บาท

150990093751
5

ร้านทองดีทวีทรัพย์พาณิชย์ 300.00
กรรไกรสำหรับตัดหญ้า พุ่มไม้ ด้ามใหญ่  ความยาว
ตลอดด้าม  ๒๒ นิ้ว

1

150990093751
5

ร้านทองดีทวีทรัพย์พาณิชย์ 230.00รองเท้าบูทยางทรงสูง เบอร์ ๑๑2

150990093751
5

ร้านทองดีทวีทรัพย์พาณิชย์ 450.00สายยาง ขนาด ๔ หุน (๑/๒ นิ้ว)3

150990093751
5

ร้านทองดีทวีทรัพย์พาณิชย์ 480.00ถุงมือยางสำหรับทำสวน คละเบอร์4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
15099009

37515
ร้านทองดีทวีทรัพย์
พาณิชย์

64081432
5349

100/256
4

19/08/2
565

1,460.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087405245

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,500.00 บาท

23,500.00 บาท

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 16,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน1

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 7,500.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05035430

00310
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอ
ช.คอม

64081434
7567

101/256
4

20/08/2
564

23,500.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087403748

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,790.00 บาท

2,790.00 บาท

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 750.00
หมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ
Canon รุ่น IP ๒๗๗๐ ดำ ขนาด บรรจุ ๑๐๐ ซีซีต่อ
ขวด

1

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 790.00
หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung
รุ่น ML๑๙๑๕

2

050354300031
0

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,250.00
หมึกเติมสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ
Epson รุ่น L ๕๑๙๐

3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05035430

00310
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอ
ช.คอม

64081435
0227

102/256
4

20/08/2
564

2,790.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087509550

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้หมุนบุหนัง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

050352900085
5

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ สิน
เสรี

5,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เก้าอี้หมุนบุหนัง1

350990119958
1

ตนานุวัฒน์ 4,500.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35099011

99581
ตนานุวัฒน์

64081442
9501

105/256
4

25/08/2
564

4,500.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087512918

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -ป้ายสามเหลี่ยมแบบโปร่ง (ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจจราจร)  จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,500.00 บาท

16,500.00 บาท

3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 16,500.00
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -ป้ายสามเหลี่ยมแบบโปร่ง (ป้ายสามเหลี่ยมหยุด

ตรวจจราจร)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 640814433354 106/2564 25/08/2564 16,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087515190

ซื้อกระบองไฟจราจร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

290.00 บาท

290.00 บาท

354060007976
7

ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 290.00จัดซื้อกระบองไฟจราจร1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35406000

79767
ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์

64081443
6554

107/256
4

25/08/2
564

290.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087515312

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

350190035155
2

ร้านปาล์ม แอนด์ ป๊อป 1,000.00
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน ๑๗
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35019003

51552
ร้านปาล์ม แอนด์ ป๊อป

64081444
1991

108/256
4

25/08/2
564

1,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087518313

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,610.96 บาท

35,610.96 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 35,610.96
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64081444
7710

109/256
4

25/08/2
564

35,610.96
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087518361

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,935.16 บาท

5,935.16 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 5,935.16
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำเดือนกันยายน
๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64081445
0056

110/256
4

25/08/2
564

5,935.16
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087515433

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๙๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,330.00 บาท

20,330.00 บาท

050553300015
7

บริษัท นพดลพานิช จำกัด 20,330.00จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055330

00157
บริษัท นพดลพานิช
จำกัด

64081444
4728

111/256
4

26/08/2
564

20,330.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087564896

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,070.00 บาท

3,070.00 บาท

550190000725
4

ร้านเจริญภัสร์ 320.00
รางปลั๊กไฟ ชนิด ๓ ช่องเสียบ USB ๒ ช่องเสียบ รอง
รับกำลังไฟ ๒,๓๐๐  วัตต์ ความยาว ๓ เมตรต่ออัน มี
สวิทซ์ปิด -เปิดแยกช่อง

1

550190000725
4

ร้านเจริญภัสร์ 1,400.00
รางปลั๊กไฟ ชนิด ๕ ช่องเสียบ รองรับกำลังไฟ ๒,๓๐๐
วัตต์ ความยาว ๕ เมตรต่ออัน มีสวิทซ์ปิด -เปิด

2

550190000725
4

ร้านเจริญภัสร์ 30.00
ปลั๊กสามตา  ๒  ขาแบน  ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ที่
แรงดันไฟฟ้า ๒๕๐ v กระแส ๑๐ A

3

550190000725
4

ร้านเจริญภัสร์ 1,320.00หลอดไฟยาว LED ขนาด ๑๘ วัตต์4

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
55019000

07254
ร้านเจริญภัสร์

64081449
4891

112/256
4

27/08/2
564

3,070.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087171133

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

285.00 บาท

285.00 บาท

350190038240
7

ร้านสปีดเวย์ 285.00จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35019003

82407
ร้านสปีดเวย์

64081417
9950

114/256
4

11/08/2
564

285.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087256568

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งฉ ๕๖๐๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,116.12 บาท

6,116.12 บาท

050554800474
9

บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่
จำกัด

6,116.12
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน งฉ ๕๖๐๗ เชียงใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055480

04749
บริษัทโตโยต้านครพิง
ค์เชียงใหม่จำกัด

64081421
0165

115/256
4

16/08/2
564

6,116.12
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087244018

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขข๘๐๒๗ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,918.79 บาท

4,918.79 บาท

050554800474
9

บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่
จำกัด

4,918.79
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน ขข๘๐๒๗ เชียงใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055480

04749
บริษัทโตโยต้านครพิง
ค์เชียงใหม่จำกัด

64081420
7956

116/256
4

16/08/2
564

4,918.79
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087303128

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

860.00 บาท

860.00 บาท

352070007781
2

ร้านคนทำสวน 860.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35207000

77812
ร้านคนทำสวน

64081426
1433

117/256
4

17/08/2
564

860.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087434052

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,250.00 บาท

6,250.00 บาท

350190035400
4

ร้านธรรมชัยยนต์ 4,505.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๖๓๓๕๔๐๐๐๔

1

350190035400
4

ร้านธรรมชัยยนต์ 1,745.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๖๓๓๖๑๐๐๐๖

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35019003

54004
ร้านธรรมชัยยนต์

64081439
5642

118/256
4

24/08/2
564

6,250.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087433919

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,305.00 บาท

12,305.00 บาท

050355700338
3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ แกมบิท 12,305.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05035570

03383
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ
แกมบิท

64081439
8868

119/256
4

24/08/2
564

12,305.00
ส่งงานตาม

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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	2.ซื้อ
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