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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63127009698

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

174,819.78 บาท

174,819.78 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 174,819.78อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตัน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 631201000352 3/2564 30/11/2563 174,819.78 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63127011365

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครตันติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,647.12 บาท

23,647.12 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 23,647.12
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครตันติ

คุณ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 631201000389 4/2564 30/11/2563 23,647.12 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63127012925

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรมสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,802.58 บาท

22,802.58 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 22,802.58
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรม

สาคร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 631201000524 5/2564 30/11/2563 22,802.58 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63107368115

จ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอสะพานซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,000.00 บาท

103,000.00 บาท

0743554001761 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพทองธาราก่อสร้าง 100,000.00
จ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต คอสะพานซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบล

คลองตัน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743554001761
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพทองธารา

ก่อสร้าง
631222001520 4/2564 03/12/2563 100,000.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63107369264

จ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต เชื่อมทางท้ายซอย 7 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,000.00 บาท

65,000.00 บาท

0743554001761 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพทองธาราก่อสร้าง 63,000.00จ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมทางท้ายซอย 7 หมู่ที่ 11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743554001761
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพทองธารา

ก่อสร้าง
631222001684 5/2564 03/12/2563 63,000.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63127004117

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

136,815.48 บาท

136,815.48 บาท

0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 136,815.48
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนวัดคลองตัน

ราษฎณ์บำรุง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 631201000751 2/2564 30/11/2563 136,815.48 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63117309602

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๗ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

3,200.00 บาท

3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 3,200.00
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-

๐๐๐๗ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๘
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 631114261872 10/2564 25/11/2563 3,200.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63117288540

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0030 , 420-61-0034 , 420-61-0035 , 420-61-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

4,000.00 บาท

3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 4,000.00
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0030 , 420-61-0034 ,

420-61-0035 , 420-61-0038
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 631114261900 11/2564 25/11/2563 4,000.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63117248108

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0026 , 420-58-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

2,600.00 บาท

3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 2,600.00ซ่อมบำรุงเครื่องปรัปอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0026 ,420-58-00271

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700400127227 ร้านชัชวาล (2009) 631114235458 9/2564 18/11/2563 2,600.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63117166211

จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านนายสรสีห์  ตั้งเจริญ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

20,116.00 บาท

0745555001685 บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 20,116.00จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลบริเวณบ้านนายสรสีห์  ตั้งเจริญ หมู่ที่ 11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745555001685
บริษัท ไชยรุ่งเรือง วอเตอร์ เซอร์วิส

จำกัด
631114160948 7/2564 13/11/2563 20,116.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63117168871

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กข 796 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-41-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

6,800.00 บาท

1100800598960 ดุษฎีเซอร์วิส 6,800.00
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน กข 796 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์

001-41-001
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800598960 ดุษฎีเซอร์วิส 631114161454 8/2564 13/11/2563 6,800.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63117037709

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๑๒๐๔) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

19,752.20 บาท

3740300160061 ร้านหลีการยาง 19,752.20ยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-12041

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3740300160061 ร้านหลีการยาง 631114182016 9/2564 11/11/2563 19,752.20 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63117120280

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๗๙ และเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๓๖)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

1,640.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 1,640.00จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
631114138958 6/2564 11/11/2563 1,640.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63107381293

ซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180,700.00 บาท

180,402.00 บาท

0105554073611 บริษัท ทีแอนด์ซี แอดวานซ์ จำกัด 176,978.00เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105554073611 บริษัท ทีแอนด์ซี แอดวานซ์ จำกัด 631101000161 1/2564 03/11/2563 176,978.00 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

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

63107381293

ซื้อเครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180,700.00 บาท

180,402.00 บาท

0105554073611 บริษัท ทีแอนด์ซี แอดวานซ์ จำกัด 176,978.00เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105554073611 บริษัท ทีแอนด์ซี แอดวานซ์ จำกัด 631101000161 1/2564 03/11/2563 176,978.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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