
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง 
เร่ือง ปิดประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 

----------------------------------- 
 

    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ 
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ดังนั้น  
ทางเทศบาลตำบลขัวมุงจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2565 ตามระเบียบ
ข้างต้น และได้ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  เพ่ือให้ประชาชนทราบ   ณ   สถานที่ปิดประกาศของ
สำนักงานเทศบาลตำบลขัวมุง และทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขัวมุง  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  18  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕65 
 

      

(นายบุญธรรม  บุญหมื่น) 
นายกเทศมนตรีตำบลขัวมุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

65047070749

ซื้อกรวยจราจร จำนวน ๑๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,900.00 บาท

4,900.00 บาท

1509900025079 ปฐมพงษ์พาณิชย์ 5,600.00
จัดซื้อกรวยจราจรสีส้ม ขนาดความสูง ๘๐ เซนติเมตร ติดแถบสะท้อนแสง และติด

สติกเกอร์ชื่อเทศบาลตำบลขัวมุง
1

3500900363461 ร้านเอธุรกิจ 5,320.00

3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 4,900.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509900179196 กุณทิราภัณฑ์ 650414054916 78/2565 05/04/2565 4,900.00 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

65047071057

ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
750.00 บาท

750.00 บาท

1509900412889 น้ำดื่มเค.เอ็ม 750.00
จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย ขนาดบรรจุ ๒๒๐ มิลลิลิตรต่อถ้วย  โดย ๑ ลังบรรจุน้ำดื่ม

จำนวน ๔๘ ถ้วย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1509900412889 น้ำดื่มเค.เอ็ม 650414055037 79/2565 05/04/2565 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

65047151679

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,190.00 บาท

9,190.00 บาท

0503529000855 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สินเสรี 2,750.00เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง1

0992000595806 ร้านเกียติทวีภัณฑ์ 2,690.00

3509901199581 ตนานุวัฒน์ 2,490.00

0503529000855 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สินเสรี 7,200.00โต๊ะทำงานเหล็ก2

0992000595806 ร้านเกียติทวีภัณฑ์ 7,000.00

3509901199581 ตนานุวัฒน์ 6,700.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3509901199581 ตนานุวัฒน์ 650414129224 80/2565 12/04/2565 9,190.00 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

65037526964

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,590.00 บาท

4,590.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 4,590.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 650414004538 67/2565 01/04/2565 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

65037527015

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,100.00 บาท

6,100.00 บาท

0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 6,100.00จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503543000310 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พอช.คอม 650414007655 68/2565 01/04/2565 6,100.00 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

65047046356

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

945.00 บาท

945.00 บาท

3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 945.00เหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900354004 ร้านธรรมชัยยนต์ 650414054749 69/2565 05/04/2565 945.00 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

65047070986

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,210.00 บาท

1,210.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (ป้ายโครงการ)  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.๒๕๖๕)  ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร

1

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 490.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (ป้ายรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยฯ)  ตามโครงการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕)  ขนาดกว้าง ๑.๒ เมตร ยาว๑.๗ เมตร

2

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล (ป้ายด่านชุมชน)  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.๒๕๖๕)  ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒ เมตร

3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 650414054984 70/2565 05/04/2565 1,210.00 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

65047121651

เหมาบริการจัดสถานที่ ประดับตกแต่ง พร้อมเครื่องเสียง พร้อมเก็บสถานที่ กิจกรรมเดิน-วิ่ง สร้างสุขตำบลขัวมุง ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ
3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3500800065743 นายสัญญา รักชาติ 3,000.00

จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ประดับตกแต่ง พร้อมเครื่องเสียง พร้อมเก็บสถานที่

กิจกรรมเดิน-วิ่งสร้าง สุขตำบลขัวมุง ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยการ

ออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงกา

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500800065743 นายสัญญา รักชาติ 650414094887 71/2565 08/04/2565 3,000.00 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

65047278137

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-๓๑๘๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

400.00 บาท

400.00 บาท

3510100866743 ร้านนิคมมอเตอร์ 400.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-๓๑๘๕

เชียงใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510100866743 ร้านนิคมมอเตอร์ 650414239138 73/2565 22/04/2565 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

65047122179

จ้างเหมาบริการจัดสถานที่, ประดับตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ติดตั้งป้ายไวนิลโครงการ พร้อมเครื่องเสียงและทำการติดตั้งเครื่องเสียง

พร้อมเก็บและทำความสะอาดสถานที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3501900563401 นายนพรุจ  ชัยสุวรรณ 8,000.00

เหมาบริการจัดสถานที่, ประดับตกแต่งสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ติดตั้งป้ายไวนิล

โครงการ พร้อมเครื่องเสียงและทำการติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมเก็บและทำความสะอาด

สถานที่หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900563401 นายนพรุจ  ชัยสุวรรณ 650414095597 72/2565 08/04/2565 8,000.00 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

65047278150

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350.00 บาท

350.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 250.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กน-

๘๕๗ เชียงใหม่
1

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 100.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คตจ-

๑๒ เชียงใหม่
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 650414241659 74/2565 22/04/2565 350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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