
 
 
 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน สิงหาคม  2565  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

.......................................................... 
 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540 มาตรา 9  วรรคหนึ่ง (8) เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการพิจารณาเป็นราย
เดือนทุกๆเดือน  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  รายชื่อ
ผู้เสนอราคา  และราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา  และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป  
เพ่ือเป็นดรรชนีส าหรับการตรวจสอบของประชาชน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ขอประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 
2565  ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    6   กันยายน  พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                            
                                                             

                                                            (ลงชื่อ)     
                                    (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
                                                      
 
 
 



 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087720360

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,125.00 บาท

17,125.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 17,125.00ท่อ คสล.อัดแรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.X1.00ม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
650814606435

CNTR-

00274/65
29/08/2565 17,125.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087604522

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

192,340.72 บาท

192,340.72 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 192,340.72อาหารเสริม (นม)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
650814507022

CNTR-

00271/65
24/08/2565 192,340.72 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087442568

ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

116,500.00 บาท

116,500.00 บาท

0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 116,500.00จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขัขบ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 650814442718
CNTR-

00265/65
22/08/2565 116,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087537426

ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

113,200.00 บาท

113,200.00 บาท

0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 113,200.00จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 650814450248
CNTR-

00267/65
22/08/2565 113,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087353358

ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,076.00 บาท

13,076.00 บาท

3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 13,076.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 650814333995
CNTR-

002565/65
17/08/2565 13,076.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087248633

ซื้อซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,040.00 บาท

8,040.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 8,040.00คอนกรีตผสมสำเร็จ และไวเมต1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
650814217659

CNTR-

00248/65
10/08/2565 8,040.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087261537

จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

496,400.00 บาท

482,861.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 482,000.00ถนน คสล. หมู่211

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650822011755

CNTR-

00254/65
15/08/2565 482,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087231366

จ้างทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0994000287933 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 20,000.00จ้างทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000287933 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 650814229911
CNTR-

00250/65
11/08/2565 20,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087210297

จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายกรอกลึก - บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่  11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

354,400.00 บาท

344,853.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 344,000.00ก่อสร้างถนน คสล. สายกรอกลึก - บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่  111

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650822008884

CNTR-

00246/65
10/08/2565 344,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087175664

จ้างโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

1100701495631 ยุวธิดา เอื้ออาภาเศรษฐ 17,000.00จัดทำอาหารกลางวัน1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100701495631 ยุวธิดา เอื้ออาภาเศรษฐ 650814169235
CNTR-

00243/65
09/08/2565 17,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087190805

จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ยจ 6001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

3301500879721 อู่วังหิน 7,500.00จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ยจ 60011

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500879721 อู่วังหิน 650814183412
CNTR-

00244/2565
09/08/2565 7,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087082498

จ้างก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 15  สายปู่ตาถึงหมู่ที่  5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

144,900.00 บาท

146,646.00 บาท

0303564004481 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 144,000.00ถนน คสล.   หมู่ที่ 15  สายปู่ตาไปหมู่ที่  51

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303564004481
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเคอาร์ บิวดิ้ง แอ

นด์ ซัพพลาย
650822005096

CNTR-

00240/65
05/08/2565 144,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087061787

ซื้อโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 7,000.00ชุดอุปกรณ์อบรม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500029922 นายดิเรก สุขจินดาเสถียร 650814081567
CNTR-

00238/65
04/08/2565 7,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087060053

ซื้อโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,470.00 บาท

38,470.00 บาท

0303520000234 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 38,470.00ซื้อวัสดุทำจุดทิ้งขยะอันตรายตามโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะชุมชน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303520000234
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์

พาณิชย์
650814080793

CNTR-

00236/65
04/08/2565 38,470.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

65087075386

จ้างโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,925.00 บาท

18,925.00 บาท

5311100017583 เอ.พี.อิงค์เจ็ท 18,925.00ป้ายโครงการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311100017583 เอ.พี.อิงค์เจ็ท 650814077779
CNTR-

00237/65
04/08/2565 18,925.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


