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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลขัวมุง

64107007386

ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,200.00 บาท

149,200.00 บาท

0503561007959 เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 80,000.00จัดซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น ทางการแพทย์ ขนาดบรรจุกล่องละ 50 ชิ้น1

1509900852510 พาราไดซ์ เทรดดิ้ง 85,000.00

0503561007959 เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 65,000.00
จัดซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 77 % สูตรประสิทธิภาพ สามารถฆ่าเชื้อโรค

แบบวงกว้าง ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตรต่อขวด
2

1509900852510 พาราไดซ์ เทรดดิ้ง 75,000.00

0503561007959 เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 3,200.00จัดซื้อชุดป้องกันเชื้อไวรัส  (PEE)  เกรดโรงพยาบาล3

1509900852510 พาราไดซ์ เทรดดิ้ง 3,800.00

0503561007959 เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 1,000.00จัดซื้อถุงมืออนามัยทางการแพทย์   ขนาดบรรจุในกล่องจำนวน 100 ชิ้นต่อกล่อง4

1509900852510 พาราไดซ์ เทรดดิ้ง 1,020.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0503561007959 เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป 641014008239 1/2565 01/10/2564 149,200.00 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

64107060103

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,398.12 บาท

40,398.12 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 40,398.12
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 641014082627 3/2565 11/10/2564 40,398.12 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

64107103726

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,733.02 บาท

6,733.02 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 6,733.02
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 641014082676 4/2565 11/10/2564 6,733.02 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

64107162959

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องตัดหญ้า ชนิด ๔ จังหวะ จำนวน ๑๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 1,200.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องตัดหญ้า ชนิด ๔ จังหวะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 641014132672 5/2565 18/10/2564 1,200.00 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

64107285180

ซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,036.00 บาท

12,036.00 บาท

3510400336596 ร้านเอช็อป 12,036.00
จัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๑๕

รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3510400336596 ร้านเอช็อป 641014215204 8/2565 21/10/2564 12,036.00 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

64107285355

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,437.00 บาท

6,437.00 บาท

0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 6,437.00
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ตาม

โครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒๒ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505561002401 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 641014215360 10/2565 26/10/2564 6,437.00 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

64107060103

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,398.12 บาท

40,398.12 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 40,398.12
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 641014082627 3/2565 11/10/2564 40,398.12 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

64107304059

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,053.64 บาท

7,053.64 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 7,053.64
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขัวมุง

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 641014245906 12/2565 28/10/2564 7,053.64 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

64097815267

ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคและให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

1509900412889 ร้านน้ำดื่มเค.เอ็ม 24,000.00
จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคและให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1509900412889 ร้านน้ำดื่มเค.เอ็ม 641014126240 2/2565 01/10/2564 24,000.00 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

เทศบาลตำบลขัวมุง

64107013618

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 800.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไว

รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 641014009453 1/2565 01/10/2564 800.00 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

64107147217

จ้างเหมาบริการทำป้ายกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240.00 บาท

240.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 240.00
จ้างเหมาบริการทำป้ายกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 641014122488 2/2565 15/10/2564 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

64107204964

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

700.00 บาท

700.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 700.00จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 641014164246 3/2565 19/10/2564 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

64107222767

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,805.00 บาท

2,805.00 บาท

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 900.00
ป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร  ยาว

๒.๕  เมตร   พร้อมข้อความตามที่กำหนด พร้อมตอกตาไก่
1

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 1,200.00
ป้ายไวนิลติดหน่วยเลือกตั้ง   ขนาดกว้าง ๐.๘๐   เมตร ยาว ๒.๕๐  เมตร   พร้อม

ข้อความตามที่กำหนด พร้อมตอกตาไก่
2

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 360.00

ป้ายไวนิลสำหรับฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและอสม.ประจำหน่วย

เลือกตั้ง   ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓  เมตร   พร้อมข้อความตามที่กำหนด พร้อม

ตอกตาไก่

3

3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 345.00
ป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง   ขนาดกว้าง ๑.๒๐  เมตร ยาว ๒.๔๐  เมตร

พร้อมข้อความตามที่กำหนด พร้อมตอกตาไก่
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900382407 ร้านสปีดเวย์ 641014176729 4/2565 21/10/2564 2,805.00 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

64107242780

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 400.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คตจ-

๑๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙๔๒๐๐๐๑
1

3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 600.00
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งวพ-

๙๖๖เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙๕๑๐๐๐๓
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501900353563 ร้านสง่ามอเตอร์ 641014182427 5/2565 21/10/2564 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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