
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64107344972

จ้างทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

0343560004001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้เครื่องเขียน 5,400.00

ทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า ขนาด

๒.๕๐x๓.๕๐ ซม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343560004001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้เครื่องเขียน 641114000406 9/2565 01/11/2564 5,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64097795882

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า หมู่ ๑๐ (จำนวน  ๓  ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

205,900.00 บาท

222,400.00 บาท

0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 205,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ระยะทางยาว ๑๒๑ เมตร

จำนวน ๓ ช่วง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด  พร้อมป้าย

โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 641122000084 1/2565 05/11/2564 205,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64097795965

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านหนองเหล่า  หมู่  ๑๑  (จำนวน  ๒  ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

318,600.00 บาท

344,900.00 บาท

0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 318,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร  ระยะทางยาว ๑๙๓ เมตร

จำนวน ๒ ช่วง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด  พร้อมป้าย

โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343559002467 ปกรณ์เกียรติ รุ่งเรืองก่อสร้าง 641122000092 2/2565 05/11/2564 318,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64107116578

จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองเหล่า - ห้วยนาปี่ (เริ่มต้นจากที่นานายจันทา  ชินทวัน  ถึงที่นานายประพันธ์  บุญยืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

187,000.00 บาท

187,100.00 บาท

0343547001061 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวานิชอุบลก่อสร้าง 186,000.00

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓,๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร

ปริมาตรลูกรัง ๑,๐๖๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ

จำนวน ๑ ป้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343547001061
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวานิชอุบล

ก่อสร้าง
641122003241 3/2565 08/11/2564 186,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117116173

ซื้อวัสดุอุปกรณ์  ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,595.00 บาท

34,595.00 บาท

1330300098656 ร้านเลซี่ฟาร์ม  บาย  วิจิตรา 34,595.00
วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

เหล่า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  ตามรายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330300098656 ร้านเลซี่ฟาร์ม  บาย  วิจิตรา 641114099281 9/2565 09/11/2564 34,595.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117297274

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า  หมู่  ๑  (ช่วงที่  ๑  จากบ้านนางสุปรียา  แก้วกลึงกลม  ถึงบ้านนายจันทา  ชินทวัน, ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางสาววิมล  สืบสิงห์

ถึงบ้านนางสมคิด  อยู่สุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400,000.00 บาท

406,100.00 บาท

0343562000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อรุณศิลป์วัสดุ 399,500.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า หมู่ ๑  (จำนวน ๒ ช่วง) ผิวจราจร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตาราง

เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างเดียวกว้าง ๐.๕๐ เมตร ฯลฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343562000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อรุณศิลป์วัสดุ 641122010975 4/2565 23/11/2564 399,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64107232892

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านป่าก่อ  หมู่  ๖ ตำบลหนองเหล่า  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

303,200.00 บาท

331,900.00 บาท

0343562000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อรุณศิลป์วัสดุ 303,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านป่าก่อ  หมู่  ๖ ตำบลหนองเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  ตามราย

ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343562000101 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อรุณศิลป์วัสดุ 641122011316 5/2565 23/11/2564 303,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117436082

ซื้อวัสดุก่สอร้าง  จำนวน ๖  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,310.00 บาท

9,310.00 บาท

0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 9,310.00วัสดุก่อสร้าง  จำนวน  ๖  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549001956 หจก.กันเองวัสดุก่อสร้าง 641114350092 15/2565 24/11/2564 9,310.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117189231

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

87,500.00 บาท

87,500.00 บาท

0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 45,900.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วขั้นต่ำ ๒๐

แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น เป็นระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง  ย่อ -

ขยายได้

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343536001537 หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ 641114323825 14/2565 25/11/2564 45,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117300271

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านโพนเมือง  หมู่  ๔  (เริ่มต้นจากหนองแฝก ถึงบ้านนายคำภา  ภูศิริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

249,900.00 บาท

284,500.00 บาท

0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 249,000.00

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ระยะทางยาว ๑๔๙  เมตร

รายละเอียดตาม  แบบแปลนที่ อบต.หนองเหล่า กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ

จำนวน  ๑  ป้าย  เริ่มต้นจากหนองแฝก  ถึงที่บ้านนายคำภา  ภูศิริ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 641122013820 6/2565 25/11/2564 249,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117298786

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่อ หมู่ ๙ (เริ่มต้นจากบ้านนายเจียง  บริสุทธิ์  ถึงที่นางสาวสุภี  พึ่งทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,800.00 บาท

0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 79,500.00
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๐๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 641122013941 7/2565 25/11/2564 79,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117299899

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล่า  หมู่  ๑๐ (เริ่มต้นจากบ้านนางสมศรี  ภารการ  ถึงบ้านนายโทน  ภารการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,200.00 บาท

36,500.00 บาท

0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 35,500.00
ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๐๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า ๑๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0343549000518 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้างช้างวัสดุ 641122014032 8/2565 25/11/2564 35,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า

64117470078

ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,670.98 บาท

88,670.98 บาท

0345550000137 บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 88,670.98

อาหารเสริม (นม) ยูเอชที (รสจืด) ชนิดบรรจุกล่อง ปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานม

โรงเรียนต้องมีเลขทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบุส่วนผสมนมโค ๑๐๐%  บน

ภาชนะบรรจุกล่องและวันหมดอายุต้องมีระยะเวลาเกิน ๑๒๐วัน ขึ้นไป

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0345550000137 บริษัท  วารินมิลค์  จำกัด 641101009676 1/2565 30/11/2564 88,670.98 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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