
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107194364

เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ แบบมีการย่อ-ขยาย จำนวน ๑ เครื่อง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 30,000.00

บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบย่อ-ขยาย สีขาว-ดำ (แบบไม่รวมกระดาษถ่าย

เอกสาร) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน

๒๕๖๕)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563558000248
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย

เซอร์วิส
641014148269 6/2565 01/10/2564 30,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107189705

จ้างเหมาบริการ คนดูแลสวน/สนามหญ้า บริเวณพื้นที่สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,000.00 บาท

84,000.00 บาท

3560500708941 นาย ศรีหล้า  ฐานพานิชย์ 84,000.00
การจ้างงานดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสมุนไพรและต้นไม้ภายใน

บริเวณที่ทำการ  อบต.ดอนศรีชุม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500708941 นาย ศรีหล้า  ฐานพานิชย์ 641014143989 7/2565 01/10/2564 84,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107185889

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1560600076192 นางสาว วิลาวัณย์  เผ่าเต็ม 96,000.00
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง  ระยะ

เวลา ๑๒ เดิอน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560600076192 นางสาว วิลาวัณย์  เผ่าเต็ม 641014140586 5/2565 01/10/2564 96,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107021551

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

384,000.00 บาท

384,000.00 บาท

1560100034083 นาย นิคม  สมตัว 96,000.00
งานเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิง และงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
1

1560100121156 นาย ศิริพงษ์  วงศ์รักษา 96,000.002

1579900385695 นาย ปิยวัฒน์  บุญธรรม 96,000.003

2560100033174 นาย ธนวัฒน์  นามวงศ์ 96,000.004

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100034083 นาย นิคม  สมตัว 641014026654 2/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 1560100121156 นาย ศิริพงษ์  วงศ์รักษา 641014032187 1/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 1579900385695 นาย ปิยวัฒน์  บุญธรรม 641014033583 4/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 2560100033174 นาย ธนวัฒน์  นามวงศ์ 641014034777 3/2565 01/10/2564 96,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107244488

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,820.00 บาท

3,820.00 บาท

0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 3,820.00
วัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวน ๑๕ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 641014190377 4/2565 07/10/2564 3,820.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107236261

จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,040.00 บาท

2,040.00 บาท

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 360.00ป้ายไวนิล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร1

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 360.00ายไวนิล หมวด ๑๐ บทกำหนดโทษฯ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร2

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 360.00ป้ายไวนิล สถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร3

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 960.00ป้ายไวนิล รับสมัครเลือกตั้ง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300932570
ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง
641014180883 8/2565 06/10/2564 2,040.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107259380

ซื้อกระดาษพิมพ์/ถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,850.00 บาท

3,850.00 บาท

0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 3,850.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป สีขาว ขนาด A๔ (กว้าง ๒๑๐ มม. ยาว ๒๙๗

มม.) ชนิด ๗๐ แกรม จำนวน ๕๐๐ แผ่นต่อรีม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563558000248
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย

เซอร์วิส
641014199648 5/2565 11/10/2564 3,850.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107272171

ซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร ขนาด A๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,200.00 บาท

2,200.00 บาท

0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 2,200.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด A๔ ชนิด ๗๐ แกรม สีขาว ๕๐๐ แผ่น

ต่อรีม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563558000248
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย

เซอร์วิส
641014210516 6/2565 12/10/2564 2,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107264696

จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,520.00 บาท

5,520.00 บาท

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 5,040.00
ป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.  ขนาดกว้าง ๒ x ๓

เมตร
1

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 240.00
ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์สถานที่เลือกตั้งฯ หมู่ที่ ๘ บ้านสันป่าหมากเหนือ ขนาดกว้าง

๑ x ๒ เมตร
2

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 240.00
ป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์สถานที่เลือกตั้งฯ หมู่ที่ ๙ บ้านสันป่าหมากใต้ ขนาดกว้าง ๑

x ๒ เมตร
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300932570
ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง
641014202146 9/2565 15/10/2564 5,520.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107315344

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

516.00 บาท

516.00 บาท

0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 390.00สมุดลงเวลาราชการ แบบหน้าเดียว (ปกน้ำเงิน)1

0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 76.00ตรายาง (วันที่ เลขอารบิก)2

0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 25.00ตรายาง (คู่ฉบับ)3

0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 25.00ตรายาง (สำเนาถูกต้อง)4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 641014243168 7/2565 26/10/2564 516.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107352834

จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง เลขทะเบียน ตค ๔๕๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,050.00 บาท

6,050.00 บาท

3101900380581 รุ่งจรัสเอ็นจิเนียริ่ง 6,050.00
ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิครถตักหน้าขุดหลัง โดยการเปลี่ยนสายไฮดรอลิกและเปลี่ยน

ถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101900380581 รุ่งจรัสเอ็นจิเนียริ่ง 641014267529 10/2565 26/10/2564 6,050.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107342923

จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

71,300.00 บาท

71,300.00 บาท

3560500338671 นายวีระพันธ์ ศรีวิชัย 71,000.00

งานซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง  โดยการขนย้ายวัสดุเศษปูน

จากที่ทำการ อบต.ดอนศรีชุม ไปยังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อกลบตลิ่งที่พังทลาย

และซ่อมแซมถนนลูกรังฯ จำนวน ๓ สาย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500338671 นายวีระพันธ์ ศรีวิชัย 641014267744 11/2565 01/11/2564 71,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64107353957

ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

380.00 บาท

380.00 บาท

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 240.00กระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร สีเทาซีเมนต์1

0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 140.00กระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร สีเทาซีเมนต์2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563560000845 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลทอง ๘๙๙๙ 641014268625 8/2565 29/10/2564 380.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


