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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

65037020942

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมอบรมชี้แจงกระบวนการและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,590.00 บาท

4,590.00 บาท

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 3,600.00จัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 (AntigenTest KitATK)1

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 990.00
จัดซื้อเครื่องแต่งกายที่บุคคลใช้สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการ สัมผัสกับเชื้อโรค

ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อ (Personal Protective EquipmentsPPE)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 650314057451 60/2565 03/03/2565 4,590.00 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

65037075992

ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕

จำนวน ๓ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225.00 บาท

225.00 บาท

1509900412889 ร้านน้ำดื่มเค.เอ็ม 225.00

จัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM๒.๕) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก PM๒.๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1509900412889 ร้านน้ำดื่มเค.เอ็ม 650314064778 60/2565 03/03/2565 225.00 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

65037085703

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมค้นหา/เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) คัดกรองด้วย ATK

ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,925.00 บาท

16,925.00 บาท

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 6,000.00จัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 (AntigenTest Kit  ATK)1

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 1,650.00

จัดซื้อเครื่องแต่งกายที่บุคคลใช้สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการ สัมผัสกับเชื้อโรค

ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อ (Personal Protective Equipments PPE) เบอร์

XL

2

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 4,950.00

จัดซื้อเครื่องแต่งกายที่บุคคลใช้สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการ สัมผัสกับเชื้อโรค

ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อ (Personal Protective Equipments PPE) เบอร์

XXL

3

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 285.00ถุงพลาสติกสำหรับใส่ขยะติดเชื้อ (สีแดง) ขนาด ๑๘x๒๐ นิ้ว4

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 920.00ถุงมือทางการแพทย์ เบอร์ M5

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 920.00ถุงมือทางการแพทย์ เบอร์ L6

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 2,200.00
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด วัดทางฝ่ามือ พร้อมจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือ

แอลกอฮอล์เจล พร้อมขาตั้ง
7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 650314074577 62/2565 04/03/2565 16,925.00 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

65037089460

ซื้อชุดปฏิบัติการสวมเร็ว เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมค้นหา/เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คัดกรองด้วย ATK

ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,850.00 บาท

2,850.00 บาท

3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 2,850.00

จัดซื้อชุดปฏิบัติการสวมเร็ว เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมค้นหา/เฝ้าระวังและป้องกันการ

แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คัดกรองด้วย ATK ตาม

โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 650314075370 63/2565 07/03/2565 2,850.00 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

65037147813

ซื้อชุดสิ่งของที่ใช้สำหรับการบริโภค ให้แก่กลุ่มบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ในพื้นที่ตำบลขัวมุง (จัดซื้อครั้งที่ ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,209.00 บาท

9,209.00 บาท

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 4,680.00ข้าวหอมมะลิ (ข้าวจ้าว) ขนาดบรรจุ ๕ กิโลกรัมต่อถุง1

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 867.00บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนาดบรรจุซองละ ๖๓ กรัม แพคละ ๑๐ ซอง2

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 2,232.00น้ำมันปาล์ม ขนาดบรรจุ ๑ ลิตรต่อขวด3

3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 1,430.00ปลากระป๋อง ขนาดบรรจุ ๑๔๕ กรัมต่อกระป๋อง แพคละ ๑๐ กระป๋อง4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900638339 จิงจิง ดีไซน์ 650314122166 64/2565 08/03/2565 9,209.00 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

65037147586

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 360.00ฝาครอบไฟรถ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว1

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 1,160.00
ที่ปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ผธ-๙๘๘๗ เชียงใหม่ ขนาด ๒๔

นิ้ว
2

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 480.00
ที่ปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๙๑๒ เชียงใหม่ ขนาด ๒๔

นิ้ว
3

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 200.00
ที่ปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๐๘ เชียงใหม่ ขนาด ๒๐

นิ้ว
4

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 200.00
ที่ปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๐๐๘ เชียงใหม่ ขนาด ๑๘

นิ้ว
5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 650314122303 65/2565 08/03/2565 2,400.00 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

65037191909

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

750.00 บาท

750.00 บาท

1509900937515 ร้านทองดีทวีทรัพย์พาณิชย์ 750.00ลวดเชื่อมเหล็กขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร x ๓๖๐ มิลลิเมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1509900937515 ร้านทองดีทวีทรัพย์พาณิชย์ 650314177449 66/2565 11/03/2565 750.00 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

65037269880

ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อทบทวนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
750.00 บาท

750.00 บาท

1509900412889 ร้านน้ำดื่มเค.เอ็ม 750.00
จัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อทบทวนหรือเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1509900412889 ร้านน้ำดื่มเค.เอ็ม 650314237002 67/2565 16/03/2565 750.00 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

65037271781

ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,142.00 บาท

1,142.00 บาท

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 230.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ๘๐ แกรม ขนาดเอ๔ (๑ รีมบรรจุ ๕๐๐

แผ่น)
1

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 170.00ปากกาลูกลื่น ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มิลลิเมตร (๑ หลอด บรรจุ ๕๐ ด้าม)2

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 79.00กระดาษการ์ดขาว ๑๘๐ แกรม ขนาดเอ๔  (๑ แพค บรรจุ ๕๐ แผ่น)3

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 120.00กระดาษปรู๊ฟ ขนาด ๒๕X๓๖ นิ้ว4

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 120.00เทปกาวชนิดใส ขนาดกว้าง ๑ นิ้ว ความยาว ๓๖ หลาต่อม้วน5

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 168.00ปากกาเคมีชนิดสองหัว สีน้ำเงิน (๑ หลอดบรรจุ ๑๒ ด้าม)6

3510400336596 ร้านเอ ช็อป 255.00กรอบรูปพลาสติกขนาดเอ๔ แบบมีขาตั้ง7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอ ช็อป 650314241585 68/2565 16/03/2565 1,142.00 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

65037295629

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง - สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

14,000.00 บาท

1509900025079 ปฐมพงษ์พาณิชย์ 13,760.00
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง - สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว

ความยาว ๒๐ เมตร
1

3500900363461 ร้านเอธุรกิจ 14,000.00

3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 13,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 650314260581 69/2565 17/03/2565 13,200.00 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

65037424187

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,559.04 บาท

61,559.04 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 61,559.04
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งแต่วันที่

๑ เมษายนถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 650314369269 70/2565 24/03/2565 61,559.04 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

65037424408

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,259.84 บาท

10,259.84 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 10,259.84
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ตั้งแต่

วันที่ ๑ เมษายนถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 650314369749 71/2565 24/03/2565 10,259.84 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

65037424485

ซื้อวัสดุสำนักงาน - โทรศัพท์สำนักงาน ชนิดตั้งโต๊ะ  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

750.00 บาท

750.00 บาท

3500900514353 ร้านนพคุณ 750.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - โทรศัพท์สำนักงาน ชนิดตั้งโต๊ะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500900514353 ร้านนพคุณ 650314370494 72/2565 24/03/2565 750.00 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

65037424634

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,795.01 บาท

2,795.01 บาท

0505557000025 บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด 2,795.01จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505557000025 บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด 650314370895 73/2565 25/03/2565 2,795.01 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

65037504167

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

3500900514353 ร้านนพคุณ 2,000.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ตามโครงการส่งเสริมการสร้าง

สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500900514353 ร้านนพคุณ 650314462611 74/2565 29/03/2565 2,000.00 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

65037504208

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุต้นแบบ) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,700.00 บาท

7,700.00 บาท

3500900514353 ร้านนพคุณ 7,700.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมมอบเกียรติ

บัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้สูงอายุต้นแบบ) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500900514353 ร้านนพคุณ 650314472499 75/2565 29/03/2565 7,700.00 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

65037504186

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3501900351552 ร้านปาล์ม แอนด์ ป๊อป 12,000.00

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมรดน้ำดำหัวสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900351552 ร้านปาล์ม แอนด์ ป๊อป 650314473565 77/2565 29/03/2565 12,000.00 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

65037032528

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑กน-๘๕๕ เชียงใหม่จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

820.00 บาท

820.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 820.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑กน-๘๕๕

เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 650314037147 51/2565 02/03/2565 820.00 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

65037020883

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมชี้แจงกระบวนการและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
360.00 บาท

360.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล กิจกรรมอบรมชี้แจงกระบวนการและมาตรการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ.2565

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650314056682 52/2565 03/03/2565 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

65037069400

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
700.00 บาท

700.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 700.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จำนวน ๓ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650314058334 53/2565 03/03/2565 700.00 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

65037089828

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

750.00 บาท

750.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 750.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 650314097248 54/2565 07/03/2565 750.00 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

65037170948

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

744.00 บาท

744.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 744.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650314158899 55/2565 10/03/2565 744.00 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

65037194743

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400.00 บาท

400.00 บาท

1100700648230 นายธีรวัฒน์  ชัยการณ์มงคล 400.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในห้องทำงานของรอง

นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๐
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100700648230 นายธีรวัฒน์  ชัยการณ์มงคล 650314172341 56/2565 11/03/2565 400.00 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

65037194659

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องโดยสารและลำเลียงผู้ป่วย ของรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน งฉ-๕๖๐๗ เชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,280.00 บาท

6,280.00 บาท

1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 6,280.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องโดยสารและลำเลียงผู้ป่วย ของรถยนต์

ราชการ หมายเลขทะเบียน งฉ-๕๖๐๗ เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1520500056254 ร้านนครพิงค์ แอร์ เซอร์วิส 650314176812 57/2565 11/03/2565 6,280.00 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

65037270158

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อทบทวนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
360.00 บาท

360.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อ

ทบทวนหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650314239234 58/2565 16/03/2565 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

65037271628

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360.00 บาท

360.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650314240343 59/2565 16/03/2565 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

65037296930

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

372.00 บาท

372.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 372.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลขัวมุง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650314262042 60/2565 17/03/2565 372.00 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

65037295694

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยยนต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,930.00 บาท

2,930.00 บาท

3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 2,930.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยยนต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 650314262416 61/2565 17/03/2565 2,930.00 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

65037320186

จ้างเหมาบริการทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450.00 บาท

450.00 บาท

3500600160211 ร้านหรั่งสติกเกอร์ 450.00จ้างเหมาบริการทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500600160211 ร้านหรั่งสติกเกอร์ 650314270315 62/2565 18/03/2565 450.00 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

65037320106

จ้างเหมาบริการทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน  ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

970.00 บาท

970.00 บาท

5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 970.00จ้างเหมาบริการทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด จำนวน  ๗ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 650314277647 63/2565 18/03/2565 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

65037320136

จ้างเหมาบริการทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

610.00 บาท

610.00 บาท

5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 610.00จ้างเหมาบริการทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง  จำนวน ๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 650314278723 64/2565 18/03/2565 610.00 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

65037320161

จ้างเหมาบริการทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380.00 บาท

380.00 บาท

5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 380.00
จ้างเหมาบริการทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา จำนวน ๒

รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5501990009898 นายหวล เนียมสันเทียะ 650314279536 65/2565 18/03/2565 380.00 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

65037504104

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

936.00 บาท

936.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 576.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล  โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒ เมตร
1

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล  กิจกรรมเดิน-วิ่ง สร้างสุขตำบลขัวมุง ขนาดกว้าง ๓

เมตร ยาว ๑ เมตร
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650314454226 66/2565 30/03/2565 936.00 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

65037032489

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380.00 บาท

380.00 บาท

3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 380.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 650314036493 50/2565 02/03/2565 380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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