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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067070325

จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่อง อาหารว่างและน้ำดื่ม แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,730.00 บาท

15,730.00 บาท

4700300001530 ตามใจโภชนา 15,730.00

เหมาจัดทำข้าวกล่อง อาหารว่างและน้ำดื่ม แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ

ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ในวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตาม

รายละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4700300001530 ตามใจโภชนา 640614057986 สปจ ๒๔/๒๕๖๔ 04/06/2564 15,730.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067066952

ซื้อหน้ากากอนามัย โครงการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

89,992.35 บาท

89,992.35 บาท

0135549006447 บริษัท เอ็ม เอ็น ดี อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด 89,992.35
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น - กรองฝุ่นและละอองน้ำได้ - ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย

ได้ ๙๙% - ๕๐ชิ้น/กล่อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135549006447
บริษัท เอ็ม เอ็น ดี อินดัสตรีย์

(ประเทศไทย) จำกัด
640614098484 สธซ ๒๖/๒๕๖๔ 08/06/2564 89,992.35 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067069364

ซื้อแอลกอฮอล์ ๗๐% โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,900.00 บาท

9,900.00 บาท

0705560004069 บริษัท หลานตาเภสัช จำกัด 9,900.00แอลกอฮอล์ ๗๐% ขนาด ๔๕๐ ml.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705560004069 บริษัท หลานตาเภสัช จำกัด 640614100390 สธซ ๒๘/๒๕๖๔ 08/06/2564 9,900.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067067961

จ้างเหมาทำแผ่นป้ายความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,750.00 บาท

8,750.00 บาท

3700200006761 อาร์เซ็นเตอร์ กราฟิก ดีไซน์ 3,500.00สติ๊กเกอร์ (แบบวงกลม) ขนาด ๑ นิ้ว1

3700200006761 อาร์เซ็นเตอร์ กราฟิก ดีไซน์ 5,250.00สติ๊กเกอร์ (แบบสี่เหลี่ยม) ขนาด ๕x๒.๕ นิ้ว2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200006761 อาร์เซ็นเตอร์ กราฟิก ดีไซน์ 640614100929 สธจ ๑๓/๒๕๖๔ 08/06/2564 8,750.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067070003

ซื้อขวดสเปรย์ฝาสี โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,100.00 บาท

22,100.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 22,100.00ขวดสเปรย์ฝาสี ปริมาณ ๒๐ ml.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640614099885 สธซ ๒๗/๒๕๖๔ 08/06/2564 22,100.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067066952

ซื้อหน้ากากอนามัย โครงการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

89,992.35 บาท

89,992.35 บาท

0135549006447 บริษัท เอ็ม เอ็น ดี อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด 89,992.35
หน้ากากอนามัย 3 ชั้น - กรองฝุ่นและละอองน้ำได้ - ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย

ได้ ๙๙% - ๕๐ชิ้น/กล่อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135549006447
บริษัท เอ็ม เอ็น ดี อินดัสตรีย์

(ประเทศไทย) จำกัด
640614098484 สธซ ๒๖/๒๕๖๔ 08/06/2564 89,992.35 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067236600

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,005.76 บาท

6,005.76 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 6,005.76นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
640614211389 ศษซ ๑๖/๒๕๖๔ 14/06/2564 6,005.76 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067339710

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,800.00 บาท

52,800.00 บาท

1700300002400 ร้าน J-Zone computer 52,800.00

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓ จุด - จุดบริเวณร้านนิวแนนพรชัย - จุด

บริเวณทางเข้าซอยวัดห้วยทรายทอง - จุดบริเวณปั๊มน้ำมัน Gold den Oil ตามราย

ละเอียดแนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700300002400 ร้าน J-Zone computer 640614317255
สปจ (ปภ)

๗/๒๕๖๔
22/06/2564 52,800.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067402005

จ้างเหมาโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,500.00 บาท

17,500.00 บาท

3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 17,500.00
เหมาโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตาม

รายละเอียดแนบท้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730200250416 นายเจริญ  ทองดอนโพธิ์ 640614364174 สธจ ๑๖/๒๕๖๔ 24/06/2564 17,500.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067456755

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,304.00 บาท

38,304.00 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 38,304.00นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
640614381605 ศษซ ๑๗/๒๕๖๔ 25/06/2564 38,304.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067452853

จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,380.00 บาท

14,380.00 บาท

4700300001530 ตามใจโภชนา 14,380.00

เหมาจัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่ม แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มา

ฉีดวัคซีน ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตามรายละเอียด

แนบท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4700300001530 ตามใจโภชนา 640614395175 สปจ ๒๕/๒๕๖๔ 25/06/2564 14,380.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067458113

ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,384.00 บาท

6,384.00 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 6,384.00นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
640614381896 ศษซ ๑๘/๒๕๖๔ 25/06/2564 6,384.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067518068

จ้างเหมาทำบล็อกพร้อมทำสี ห้ามจอด (พลาสวูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

1709900028327 สวนผึ้งกราฟฟิค 5,300.00บล็อกพร้อมทำสี ห้ามจอด (พลาสวูด) ขนาด ๒.๔ x ๒.๔ เมตร1

1709900028327 สวนผึ้งกราฟฟิค 500.00ค่าแรง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900028327 สวนผึ้งกราฟฟิค 640614454315 สธจ ๑๗/๒๕๖๔ 30/06/2564 5,800.00 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

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

64067567077

จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,190.00 บาท

7,190.00 บาท

4700300001530 ตามใจโภชนา 6,000.00ข้าวกล่อง1

4700300001530 ตามใจโภชนา 1,050.00น้ำแก้ว2

4700300001530 ตามใจโภชนา 140.00น้ำแข็งสำหรับแช่น้ำดื่ม3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4700300001530 ตามใจโภชนา 640614465773 สปจ ๒๖/๒๕๖๔ 30/06/2564 7,190.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


