
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๑ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๘๕๐ ๘๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย หจก.กฤตภคัพงศ์ปาย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๒๕
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการ ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพป์าย ร้านโรงพมิพป์าย
เสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

 
๒ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชัยยานยนต์ ร้านชัยยานยนต์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๒๖

ทะเบียน  กคย ๑๗๘ มส ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๔

๓ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพป์าย ร้านโรงพมิพป์าย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๒๙
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๔

๔ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน บ.เซอร์วสิ ร้าน บ.เซอร์วสิ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๖๙
หมายเลขทะเบียน กคฉ ๒๖๔ มส. ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๓  กันยายน ๒๕๖๔

๕ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๘๕๐ ๘๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๖๘
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๓  กันยายน ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๔๐๐ ๔๐๐
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

๖ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการ ๗๐๐ ๗๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๗๒
รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๓  กันยายน ๒๕๖๔

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่   ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๗ จัดจ้างจัดท าป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์ ร้านปึ๊ดดีไซน์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๙๖
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วย ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๖  กันยายน ๒๕๖๔
ศาสตร์พระราชา

๘ จัดจ้างถ่ายเอกสารส าเนาแบบจ านวนสมาชิก ๕๐๐ ๕๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย ร้านโรงพมิพค์รูเกรียงชัย มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๔๙๗
ในครัวเรือน ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๖  กันยายน ๒๕๖๔

๙ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข ๓,๘๖๐ ๓,๘๖๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๐๗
ทะเบียน กข ๒๘๘๕ มส ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๗  กันยายน ๒๕๖๔

๑๐ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๓,๕๑๐ ๓,๕๑๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า ร้านพลอยการค้า มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๐๖
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๗  กันยายน ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๓๕๐ ๓๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์ ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

๑๑ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข ๒,๖๕๐ ๒,๖๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง ร้านอู่ธรีะรวมช่าง มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๒๙
ทะเบียน นข ๑๑๐๐ มส.  ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๔

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่   ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

๑๒ จัดซ้ือวัสดุกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๘๕๐ ๘๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๕๔๖
รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๔
จัดจ้างจัดท าป้ายโครงการเสริมสร้างอาชีพและ ๔๐๐ ๔๐๐ วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์

รายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง

๑๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓,๐๕๐ ๓,๐๕๐ วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น มีคุณสมบติั พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๖๐๑
ถูกต้องครบถ้วน ลงวนัที่  ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔

รวมเปน็เงนิจัดซ้ือจัดจ้างทั้งสิ้น  ๒๒,๔๒๐.-บาท   (สองหมื่นสองพันสี่รอ้ยยี่สิบบาทถ้วน)

                                    แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  ๒๕๖๔
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปงีบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่   ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097174879

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๖๔ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,655.00 บาท

19,655.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 19,655.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640914145362 48/2564 02/09/2564 19,655.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097179524

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กข ๔๖๔๑ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,560.00 บาท

11,560.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 11,560.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640914150075 49/2564 06/09/2564 11,560.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097231664

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,180.00 บาท

14,180.00 บาท

1580400006433 พลอยการค้า 14,180.00กาแฟ(50.20.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1580400006433 พลอยการค้า 640914193813 51/2564 06/09/2564 14,180.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097252578

ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,494.00 บาท

5,494.00 บาท

3580200025252 ส้ม-องุ่น บริการ 5,494.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580200025252 ส้ม-องุ่น บริการ 640914211652 52/2564 01/09/2564 5,494.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097272800

ซื้อวัสดุโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,650.00 บาท

5,650.00 บาท

0583560000110 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 5,650.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583560000110
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ บี ก๊อปปี้

เซ็นเตอร์
640914226822 53/2564 03/09/2564 5,650.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097384957

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

3580500009465 อุลลา มีเดีย อาตส์ 50,000.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580500009465 อุลลา มีเดีย อาตส์ 640914329159 54/2564 03/09/2564 50,000.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097410802

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,470.00 บาท

24,470.00 บาท

3580500009465 อุลลา มีเดีย อาตส์ 24,470.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3580500009465 อุลลา มีเดีย อาตส์ 640914359024 55/2564 07/09/2564 24,470.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097547513

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๐๓๒ มส. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,330.00 บาท

30,330.00 บาท

3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 30,330.00บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3501600280439 อู่ธีระรวมช่าง 640914437895 56/2564 13/09/2564 30,330.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097586614

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0583557000171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป 5,000.00คอมพิวเตอร์(43.21.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583557000171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป 640914469798 57/2564 17/09/2564 5,000.00 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

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

64097602058

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,640.00 บาท

20,640.00 บาท

0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 20,640.00ชุดก่อสร้าง(60.14.13.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0583526000170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นชูไพรก่อสร้าง 640914482311 58/2564 16/09/2564 20,640.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


