ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการตาบลเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคม
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการตาบล

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
แบบ สขร.๑
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ ที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑,๕๒๕
๑,๕๒๕ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย
ร้านเขียนสวย
มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๑๔
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔๐๐
๔๐๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์
ร้านปึ๊ดดีไซน์

เสริมสร้างสวัสดิการสังคม
จัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการตาบลเสริมสร้าง

๒,๐๒๕

๒,๐๒๕ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย

ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย

สวัสดิการสังคม

๕๐๐

๕๐๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง นายชัยเทพ ปันแก้ว

นายชัยเทพ ปันแก้ว

๒ จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

๕๐๐

๕๐๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านปึ๊ดดีไซน์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๑๘
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา

๔๓๕

๔๓๕

วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.กฤตภัคพงศ์ปาย

หจก.กฤตภัคพงศ์ปาย

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๕๗
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓๕๐

๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ปาย

ร้านโรงพิมพ์ปาย

จัดจ้างจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมกิจกรรม
โครงการตาบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา
จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง
ด้วยศาสตร์พระราชา

๑,๗๑๐

๑,๗๑๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านส้ม-องุน่ บริการ

ร้านส้ม-องุน่ บริการ

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๔ จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบคาขอรับความช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

๕ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง

๖ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง

๗ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
แบบ สขร.๑
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ ที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๕๐๐
๕๐๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย ร้านโรงพิมพ์ครูเกรียงชัย
มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๕๘
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๙๐๐
๓๕๐

๙๐๐
๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย
วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านเขียนสวย
ร้านปึ๊ดดีไซน์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๗๘๑
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๙๐๐
๓๕๐

๙๐๐
๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย
วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านเขียนสวย
ร้านปึ๊ดดีไซน์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๘๐๘
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒,๘๘๐

๒,๘๘๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง

หจก.เอ แอนด์ บี ก๊ออปี้ เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊ออปี้ เซ็นเตอร์

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๘๓๒
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓๕๐

๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง

๓๕๐

๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านปึ๊ดดีไซน์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๘๓๕
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๗๒๐
๓๕๐

๗๒๐
๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย
วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านเขียนสวย
ร้านปึ๊ดดีไซน์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๘๘๓
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หจก.เอ แอนด์ บี ก๊ออปี้ เซ็นเตอร์ หจก.เอ แอนด์ บี ก๊ออปี้ เซ็นเตอร์

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๘ จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๙ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
แบบ สขร.๑
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ ที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ลาดับที่
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๐ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงการหลวง
๓,๙๓๐
๓,๙๓๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย
ร้านเขียนสวย
มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๙๒๙
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการพัฒนาโครงการหลวง
๓๕๐
๓๕๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์
ร้านปึ๊ดดีไซน์
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๑ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และ

๗๙๕

๗๙๕

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย

ร้านเขียนสวย

๗๐๐

๗๐๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านปึ๊ดดีไซน์

ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการส่งเสริม

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๙๓๐
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดซื้อวัสดุท้องถิ่นกิจกรรมโครงการส่งเสริม

๔,๓๔๐

๔,๓๔๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง นายปานแก้ว จันทร์แย

นายปานแก้ว จันทร์แย

อัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๒ จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการโรงเรียนเพียงหลวง

๕๐๐

๕๐๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์

ร้านปึ๊ดดีไซน์

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๑๙๖๘
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๓ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนา

๔๓๕

๔๓๕

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านน้องวิว

ร้านน้องวิว

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๐๑๑
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓๕๐

๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์

ร้านอุลลา มีเดีย อาตส์

คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา
จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา

๑,๗๑๐

๑,๗๑๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการค้า

ร้านพลอยการค้า

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑๔ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการ

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
แบบ สขร.๑
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ ที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง(บาท) (บาท)
และราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑,๘๐๐
๑,๘๐๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเขียนสวย
ร้านเขียนสวย
มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๐๓๐
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑,๐๕๐
๑,๐๕๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซน์
ร้านปึ๊ดดีไซน์

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ

๑๕ จัดซื้อวัสดุกิจกรรมโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่

๓,๒๙๐

๓,๒๙๐ วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้านเลม่อน ปางมะผ้า

ร้านเลม่อน ปางมะผ้า

ของแผ่นดิน
จัดจ้างจัดทาป้ายไวนิลกิจกรรมโครงการรักษ์น้า

๓๕๐

๓๕๐

วิธเี ฉพาะเจาะจง ร้าน CC Design Pringing ร้าน CC Design Pringing

เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

รวมเป็นเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๓๔,๖๙๕.-บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

มีคุณสมบัติ
พม ๐๖๐๓.๕๕/๒๐๓๑
ถูกต้องครบถ้วน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64077098760

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนเพียงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,200.00 บาท

5. ราคากลาง

9,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดสำหรับเย็บผ้า(53.14.16.00 )

1589900098424

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านเขียนสวย

ราคาที่เสนอ
9,200.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1589900098424 ร้านเขียนสวย

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714081129

30/2564

01/07/2564

จำนวนเงิน
9,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64077334562

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุโครงการส่่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

10,195.00 บาท

5. ราคากลาง

10,195.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดสำหรับเย็บผ้า(53.14.16.00 )

1580400006433

รายชื่อผู้เสนอราคา
พลอยการค้า

ราคาที่เสนอ
10,195.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1580400006433 พลอยการค้า

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714283318

31/2564

08/07/2564

จำนวนเงิน
10,195.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64077365951

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กข ๙๘๒ มส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,240.00 บาท

5. ราคากลาง

7,240.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )

3580400306794

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านพัฒนพงศ์ ออโต้แอร์

ราคาที่เสนอ
7,240.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้ขาย

3580400306794 ร้านพัฒนพงศ์ ออโต้แอร์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714297728

32/2564

13/07/2564

จำนวนเงิน
7,240.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64077377588

3. ชื่อโครงการ

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,875.00 บาท

5. ราคากลาง

7,875.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

1589900098424

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านเขียนสวย

ราคาที่เสนอ
7,875.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1589900098424 ร้านเขียนสวย

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714307584

33/2564

19/07/2564

จำนวนเงิน
7,875.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64077381436

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

11,460.00 บาท

5. ราคากลาง

11,460.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

1589900098424

รายชื่อผู้เสนอราคา
ร้านเขียนสวย

ราคาที่เสนอ
11,460.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1589900098424 ร้านเขียนสวย

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714335547

34/2561

20/07/2564

จำนวนเงิน
11,460.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64077431099

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนเพียงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,386.00 บาท

5. ราคากลาง

5,386.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

สมุนไพร เครื่องเทศและสารสกัดสำหรับปรุงรส(50.17.15.00 )

1580400006433

รายชื่อผู้เสนอราคา
พลอยการค้า

ราคาที่เสนอ
5,386.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
1580400006433 พลอยการค้า

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714352114

35/2564

16/07/2564

จำนวนเงิน
5,386.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. เลขที่โครงการ

64077434022

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนเพียงหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,914.00 บาท

5. ราคากลาง

5,914.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดสำหรับเย็บผ้า(53.14.16.00 )

5101600019781

รายชื่อผู้เสนอราคา
ลลิตา นารูลา

ราคาที่เสนอ
5,914.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
5101600019781 ลลิตา นารูลา

ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640714390253

36/2564

16/07/2564

จำนวนเงิน
5,914.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

