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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64087697195

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,012.00 บาท

1,012.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 20.00กระดาษฟอยล์ ขนาดกว้าง ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๓ เมตร1

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 30.00ริบบิ้นดอกไม้2

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 90.00แท่นตัดเทปใส ขนาดแกน ๓ นิ้ว3

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 78.00เทปใส แกน ๒ นิ้ว ยาว ๑๐๐ หลา/ม้วน4

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 20.00ยางลบดินสอ ขนาด ๑.๘ x ๓.๕ x ๑.๑ ซม. / ก้อน5

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 575.00กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งาน ๘๐ แกรม ขนาด A๔ บรรจุ ๕ รีม / กล่อง6

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 199.00กระดาษการ์ดสี ๒ หน้า ๘๐ แกรม ขนาด A๔ บรรจุ ๕๐๐ แผ่น/ ห่อ7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640914023011 113/2564 01/09/2564 1,012.00 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

64087697779

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,178.00 บาท

2,178.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 275.00น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด ๙๐๐ มล./ขวด1

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 845.00น้ำยาล้างจาน ขนาด ๓,๖๐๐ มล./แกลลอน2

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 225.00น้ำยาเช็ดกระจกแบบหัวสเปรย์ ขนาด๖๐๐ ซี.ซี./ขวด3

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 190.00สเปร์กำจัดแมลง ขนาด ๖๐๐ มล./กระป๋อง4

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 135.00ผงซักฟอก ขนาด ๓,๕๐๐ กรัม/ถุง5

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 117.00ถุงรองขยะ ขนาด ๑๕x๓๐ นิ้ว6

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 81.00ผ้าเช็ดโต๊ะ7

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 145.00ก้อนดับกลิ่นห้องน้ำ ขนาด ๘๐ กรัมต่อก้อน8

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 165.00น้ำยาถูพื้น ขนาด ๗๕๐ มล./ถุง9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640914023623 114/2564 01/09/2564 2,178.00 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

64097093938

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,543.00 บาท

2,543.00 บาท

3500900514353 ร้านนพคุณ 960.00กระเป๋าผ้าสีขาว  มีสายสะพาย ขนาด ๓๓x๓๗ เซนติเมตร1

3500900514353 ร้านนพคุณ 700.00สมุดบันทึก ปกน้ำตาล (เนื้อถนอมสายตา) ๗๐ แกรม ๒๔  แผ่น2

3500900514353 ร้านนพคุณ 300.00ปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน ขนาด ๐.๗ มิลลิเมตร (๖๐ ด้าม)3

3500900514353 ร้านนพคุณ 583.00กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500900514353 ร้านนพคุณ 640914079504 115/2564 03/09/2564 2,543.00 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

64097116789

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - แบตเตอร์รี่ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขข-๘๐๒๗ เชียงใหม่ (รถกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,500.00 บาท

2,500.00 บาท

3510100866743 ร้านนิคมมอเตอร์ 2,500.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - แบตเตอร์รี่ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน

ขข-๘๐๒๗ เชียงใหม่ (รถกู้ชีพกู้ภัย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510100866743 ร้านนิคมมอเตอร์ 640914149166 116/2564 07/09/2564 2,500.00 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

64097152980

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,810.00 บาท

4,810.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,900.00

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับบรรจุข้อมูล  (HDD  Hard Disk Drive)  มีการ

เชื่อมต่อ (Interface) แบบ SATA SSD (Solid State Drive) ขนาดความจุ ๒๕๖ GB

พร้อมติดตั้ง

1

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 750.00อุปกรณ์หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ (RAM) ชนิด DDR3 ขนาด ๔GB2

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,600.00แบตเตอร์รี่สำหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก3

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 560.00
หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother  รุ่น MFC-T๔๕๐๐0DW สี

ดำ ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อขวด
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640914153960 117/2564 07/09/2564 4,810.00 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

64097153048

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,660.00 บาท

9,660.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,500.00
หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น l๒๑๐ สีดำ ขนาด ๗๐

มิลลิลิตรต่อขวด
1

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 450.00เมาส์ ชนิดหัวเสียบ USB2

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 750.00แป้นพิมพ์อักษร ชนิดหัวเสียบ USB3

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 580.00อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูล (USB flash drive) ขนาด ๖๔ GB4

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,890.00ฮาร์ดดิสก์แบบพกพาสำหรับเก็บข้อมูล (External Harddisk) ขนาด ๒TB5

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,900.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับบรรจุข้อมูล  (HDD  Hard Disk Drive)  มีการ

เชื่อมต่อ (Interface) แบบ ๒๕๖GB   พร้อมติดตั้ง
6

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 750.00อุปกรณ์หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ (RAM) ชนิด DDR3 ขนาด ๔GB7

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,600.00แบตเตอร์รี่สำหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก8

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 240.00แผ่นรองเมาส์แบบรองข้อมือ9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640914157468 118/2564 07/09/2564 9,660.00 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

64097184704

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งฉ-๕๖๐๗ เชียงใหม่ (รถกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

3501900570106 ร้านเอกยางยนต์ 9,600.00
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลข

ทะเบียน งฉ-๕๖๐๗ เชียงใหม่ (รถกู้ชีพกู้ภัย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900570106 ร้านเอกยางยนต์ 640914157894 119/2564 08/09/2564 9,600.00 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

64097425973

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,781.00 บาท

6,781.00 บาท

3510400336596 ร้านเอช็อป 956.00
กล่องพลาสติก แบบมีล้อเลื่อน ขนาดความกว้าง ๔๘Xยาว ๗๐xสูง ๔๑ เซนติเมตร

ความจุ ๑๐๐ ลิตร
1

3510400336596 ร้านเอช็อป 900.00แฟ้มสันกว้างสำหรับใส่เอกสาร  ขนาดเอ ๔ สันกว้าง ๓ นิ้ว2

3510400336596 ร้านเอช็อป 708.00แฟ้มสันกว้างสำหรับใส่เอกสาร ขนาดเอ ๔ สันกว้าง ๑.๕ นิ้ว3

3510400336596 ร้านเอช็อป 3,450.00
กระดาษสำหรับพิมพ์งานหรือถ่ายเอกสาร ขนาดเอ ๔ ๘๐ แกรม (๑ กล่องบรรจุ ๕ ริม

๑ ริม มี ๕๐๐ แผ่น)
4

3510400336596 ร้านเอช็อป 330.00ปากกาหมึกเจล ขนาดหัว ๐.๕ มิลลิเมตร สีน้ำเงิน5

3510400336596 ร้านเอช็อป 59.00ถ่านกระดุม ขนาด ๓V รุ่น CR๒๐๓๒6

3510400336596 ร้านเอช็อป 59.00ถ่านกระดุม  รุ่น LR๔๔7

3510400336596 ร้านเอช็อป 319.00เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอช็อป 640914350254 120/2564 16/09/2564 6,781.00 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

64097426684

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,549.00 บาท

5,549.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 900.00แฟ้มสันกว้างสำหรับใส่เอกสาร ขนาดเอ ๔ สันกว้าง ๓ นิ้ว1

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 4,600.00
กระดาษสำหรับพิมพ์งานหรือถ่ายเอกสาร ขนาดเอ ๔ ๘๐ แกรม (๑ กล่องบรรจุ ๕ ริม

๑ ริม มี ๕๐๐ แผ่น)
2

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 49.00ตรายางสำหรับประทับตราวันที่เลขอารบิค ขนาดความสูงตัวเลข ๔ มิลลิเมตร3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 640914356704 121/2564 16/09/2564 5,549.00 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

64097604861

ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,500.00 บาท

82,500.00 บาท

0503561006308 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นซี คอนทรัคเตอร์ 82,500.00จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503561006308
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็นซี คอน

ทรัคเตอร์
640914502053 122/2564 23/09/2564 82,500.00 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

64097092043

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360.00 บาท

360.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมิน

มาตรฐาน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 640914079305 121/2564 03/09/2564 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

64097095679

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลห้ามลักลอบทิ้งขยะฯ จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,600.00 บาท

2,600.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 2,600.00จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลห้ามลักลอบทิ้งขยะฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 640914143977 122/2564 07/09/2564 2,600.00 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

64097116832

จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,050.00 บาท

2,050.00 บาท

3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 400.00จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง (ถังแดง) ขนาดถัง ๑๐ ปอนด์1

3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 1,000.00จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง (ถังแดง) ขนาดถัง ๑๕ ปอนด์2

3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 650.00จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง (ถังแดง) ขนาดถัง ๒๐ ปอนด์3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3540600079767 ร้านสารภีเซพตี้ไฟร์ 640914147664 123/2564 07/09/2564 2,050.00 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

64097153105

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,350.00 บาท

1,350.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 1,350.00
เหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Canon

รุ่น G๒๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔๖๓๐๐๑๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 640914157706 124/2564 07/09/2564 1,350.00 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

64097095851

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร-๓๑๘๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,823.28 บาท

1,823.28 บาท

0505509000011 บริษัท ธารา จำกัด 1,823.28
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กร-

๓๑๘๕ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505509000011 บริษัท ธารา จำกัด 640914142702 125/2564 08/09/2564 1,823.28 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

64097225498

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ป้ายเตือน/ห้ามพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ จำนวน ๒๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 1,000.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ป้ายเตือน/ห้ามพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙

ขนาด ๔๐X๕๐ เซนติเมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 640914189927 126/2564 08/09/2564 1,000.00 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

64097291903

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้า ที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

3500900106417 นางแสงเดือน  ฟองจันทร์ตา 1,500.00
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผ้า ที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของ

เทศบาลตำบลขัวมุง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500900106417 นางแสงเดือน  ฟองจันทร์ตา 640914246050 127/2564 10/09/2564 1,500.00 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

64097345563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กน-๘๕๕ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

470.00 บาท

470.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 470.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน ๑กน-๘๕๕ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 640914308134 128/2564 14/09/2564 470.00 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

64097346782

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

850.00 บาท

850.00 บาท

3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 850.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 640914310094 129/2564 14/09/2564 850.00 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

64097496570

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฐ-๒๓๖๘ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240.00 บาท

240.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 240.00
เหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฐ-

๒๓๖๘ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 640914395831 130/2564 17/09/2564 240.00 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

64097761494

จ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29,000.00 บาท

29,000.00 บาท

0994000423179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29,000.00

จ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ ๒ มิติด้าน

คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000423179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 640914630743 133/2564 28/09/2564 29,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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