
วนัทีจ่ดัท ำ
เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)
ชือ่เจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร

08/04/2565 043/65(CNTR-00294/65) รำ้นร ่ำรวย รุง่เรือง พำณิชย์
โครงกำรสตัว์ปลอดโรคคน

ปลอดภยัจำกโรคพษิสนุขับำ้

08/04/2565 49/65(CNTR-00296/65) พีแอร์(วงัมว่ง)

เครือ่งปรบัอำกำศ (ระบบ 

Inverter), 

เครือ่งปรบัอำกำศแบบตดิ

ผนงั (ระบบ Inverter)

08/04/2565 056/65(CNTR-00295/65) ส.รุง่เรืองยำนยนต์

18/04/2565 63/65(CNTR-00308/65) รำ้นนำนำภณัฑ์
โครงกำรยอ้นวนัวำน

สงกรำนต์ทีบ่ำ้นเกดิ

18/04/2565 62/65(CNTR-00307/65) รำ้นละเอยีดกำรคำ้
โครงกำรยอ้นวนัวำน

สงกรำนต์ทีบ่ำ้นเกดิ

20/04/2565 51/65(CNTR-00310/65) บรษิทั เกำ้-หำ้ โปร จ ำกดั

20/04/2565 57/65(CNTR-00313/65) ส.รุง่เรืองยำนยนต์

20/04/2565 58/65(CNTR-00309/65) รำ้นร ่ำรวย รุง่เรือง พำณิชย์

โครงกำรวงัมว่งสะอำด

ดว้ยหลกั ๓ RS ประชำรฐั 

แบบบรูณำกำร

20/04/2565 60/65(CNTR-00311/65) นำยอำคม ลำนสวสัดิ ์

20/04/2565 61/65(CNTR-00312/65) ส.รุง่เรืองยำนยนต์

26/04/2565 65/65(CNTR-00331/65) นำงอมุำพร ค ำภรีะ

ปีงบประมำณ 2565, ต ัง้แตว่นัที ่01/04/2565 ถงึวนัที ่30/04/2565, สถำนะ :   อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร,  เสร็จสิน้

65047105565 650414091818 39,610.00 เสร็จสิน้

65047314458 650414277435 21,692.00 เสร็จสิน้

65047032739 650414074731 19,800.00 เสร็จสิน้

65047102749 650414091509 27,000.00 เสร็จสิน้

65037389407 650314378407 74,500.00 เสร็จสิน้

65047030763 650414074367 6,060.00 เสร็จสิน้

65047111135 6500414089891 10,140.00 เสร็จสิน้

65047115315 650414089665 121,000.00 เสร็จสิน้

65037381686 650314377342 93,400.00 เสร็จสิน้

65037397181 650314377037 8,500.00 เสร็จสิน้

เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ
สถำนะ

65037134528 650314400272 21,000.00 เสร็จสิน้

เทศบำลต ำบลวงัมว่ง

ทะเบียนบนัทกึจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้ำง
วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ

หรือจดัจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือและจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1
จดัซ้ือยาไวรัสพิษสุนขับา้โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้

21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์ ร้านร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 043/2565 
ลงวนัท่ี 28.มี.ค.2565

2 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 ตวั 93,400.00 93,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีแอร์ ร้านพีแอร์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 049/2565 
ลงวนัท่ี 22.มี.ค.2565

3 จา้งซ่อมแซมรถบรรทกุน ้าทะเบียน ป9098(222) 8,500.00            8,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองยานยนต์ ร้าน ส.รุ่งเรืองยานยนต์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 056/2565 
ลงวนัท่ี 25.มี.ค.2565

4
จดัซ้ืออุปกรณ์การจดังานโครงการยอ้นวนั
สงกรานตท่ี์บา้นเกิด ประจ าปี 2565

10,140.00          10,140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนานาภณัฑ์ ร้านนานาภณัฑ์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 063/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

5
จา้งเหมาเคร่ืองเสียง การแสดงนกัร้อง ประดบัไฟ 
ไวนิลฉากหลงั พร้อมติดตั้งเวที โครงการยอ้น
วนัวานสงกรานตท่ี์บา้นเกิด

121,000.00        121,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางละเอียด มากสุริยว์งศ์ นางละเอียด มากสุริยว์งศ์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 062/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

6 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 74,500.00          74,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เกา้-หา้ โปร จ ากดั บริษทั เกา้-หา้ โปร จ ากดั
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 051/2565 
ลงวนัท่ี 25.มี.ค.2565

7 จา้งซ่อมแซมรถบรรทกุน ้า ทะเบียน 333 6,060.00            6,060.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์ ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 057/2565 
ลงวนัท่ี 07.เม.ย.2565

8
จดัซ้ือถงัขยะ โครงการวงัมว่งสะอาด 3Rs ประชา
รัฐแบบบรูณาการ

19,800.00          19,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์ ร้าน ร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 058/2565 
ลงวนัท่ี 07.เม.ย.2565

9 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถกระเชา้ ทะเบียน ป2631 27,000.00          27,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาคม ลานสวสัด์ิ นายอาคม ลานสวสัด์ิ
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 060/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

10 จา้งซ่อมแซมรถตู ้ทะเบียน นข 2503 39,610.00          39,610.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์ ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 061/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

11
จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคและบริโภคกลุ่มเสียง กกัตวั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

21,692.00          21,692.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุมาพร ค  าภีระ นางอุมาพร ค  าภีระ
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 065/2565 
ลงวนัท่ี 26.เม.ย.2565

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565
ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลวงัมว่ง

หนา้ที ่1 จาก 1



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65037134528

ซื้อยาไวรัสพิษสุนัขและวัสดุอื่นๆ(โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

1149900416659 ร่ำรวย รุ่งเรือง พาณิชย์ 21,000.00วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า(51.20.16.17 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1149900416659 ร่ำรวย รุ่งเรือง พาณิชย์ 650314400272 043/65 28/03/2565 21,000.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65037381686

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน  4 ตัว(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93,400.00 บาท

93,400.00 บาท

3191100231726 ร้าน พี แอร์ 93,400.00เครื่องปรับอากาศ(40.10.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100231726 ร้าน พี แอร์ 650314377342 49/65 22/03/2565 93,400.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65037397181

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน ป 9098 (222) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

3191100500581 ส. รุ่งเรืองยานยนต์ 8,500.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100500581 ส. รุ่งเรืองยานยนต์ 650314377037 56/65 25/03/2565 8,500.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047111135

ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน(ผ้าขนหนู และน้ำอบอม) โครงการย้อนวันวานสงกรานต์ที่บ้านเกิด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,140.00 บาท

10,140.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 10,140.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 650414089891 63/65 08/04/2565 10,140.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047115315

จ้างโครงการย้อนวันวานวันสงกรานต์ที่บ้านเกิด  จัดหา จ้างเหมาเครื่องเสียง การแสดงนักร้อง ประดับไฟเวที ไวนิลฉากหลัง พร้อมติดตั้งเวที  และอุปกรณ์อื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

121,000.00 บาท

121,000.00 บาท

3170300185395 ละเอียดการค้า   โดยนางละเอียด  มากสุริย์วงศ์ 121,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3170300185395
ละเอียดการค้า   โดยนางละเอียด

มากสุริย์วงศ์
650414089665 62/65 08/04/2565 121,000.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65037389407

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,500.00 บาท

74,500.00 บาท

0255551000034 บริษัท เก้า-ห้า โปร จำกัด 74,500.00ถังขยะ(52.14.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0255551000034 บริษัท เก้า-ห้า โปร จำกัด 650314378407 51/65 25/03/2565 74,500.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047030763

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 333 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,060.00 บาท

6,060.00 บาท

3191100500581 ส. รุ่งเรืองยานยนต์ 6,060.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100500581 ส. รุ่งเรืองยานยนต์ 650414074367 57/65 07/04/2565 6,060.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047032739

ซื้อจัดซื้อวัสดุรองรับถังขยะ โครงการวังม่วงสะอาด 3Rs )ประชารัฐแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

1149900416659 ร่ำรวย รุ่งเรือง พาณิชย์ 19,800.00ถังขยะ (52.14.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1149900416659 ร่ำรวย รุ่งเรือง พาณิชย์ 650414074731 58/65 07/04/2565 19,800.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047102749

จ้างซ่อมแซมบำรุ่งรักษา รถกระเช้า ป.2631 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

3191100498731 นายอาคม  ลานสวัสดิ์ 27,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100498731 นายอาคม  ลานสวัสดิ์ 650414091509 60/65 08/04/2565 27,000.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047105565

จ้างซ่อมแซมบำรุ่งรักษารถตู้โดยสาร   ทะเบียน นข.2503 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,610.00 บาท

39,610.00 บาท

3191100500581 ส. รุ่งเรืองยานยนต์ 39,610.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100500581 ส. รุ่งเรืองยานยนต์ 650414091818 61/65 08/04/2565 39,610.00 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

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047314458

ซื้อจัดซื้อเครื่องอุบริโภคและบริโภค กลุ่มเสี่ยง กักตัวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19X โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,692.00 บาท

21,692.00 บาท

3191100182962 นางอุมาพร  คำภีระ 21,692.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3191100182962 นางอุมาพร  คำภีระ 650414277935 65/65 26/04/2565 21,692.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


