


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067439142

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 22,000.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  2  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 650614375532 กส.1157/2565 23/06/2565 22,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067455016

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  ๔  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,700.00 บาท

44,700.00 บาท

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 44,700.00ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  ๔  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 650614376837 กส.1158/2565 23/06/2565 44,700.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067611891

ซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

303,695.00 บาท

303,695.00 บาท

0483525000134 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยสากลเซ็นเตอร์กรุ๊ป 303,695.00
วัสดุสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมตามโครงการจัดซื้อ

หนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483525000134
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยสากลเซ็นเตอร์

กรุ๊ป
650614497826 35/2565 20/06/2565 303,695.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067458594

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3480100742603 ร้านสิริการค้า 10,000.00วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100742603 ร้านสิริการค้า 650614372553 29/2565 14/06/2565 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067119562

ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97,200.00 บาท

96,600.00 บาท

0485557000034 บริษัท สยามแอร์คอนดิชั่น จำกัด 96,600.00เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0485557000034 บริษัท สยามแอร์คอนดิชั่น จำกัด 650614248376 กส.1116/2565 14/06/2565 96,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067399098

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,485.00 บาท

19,485.00 บาท

3480100742603 ร้านสิริการค้า 19,485.00
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100742603 ร้านสิริการค้า 650614324264 28/2565 13/06/2565 19,485.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067399376

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อการบริหาร ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,000.00 บาท

41,000.00 บาท

3480100742603 ร้านสิริการค้า 41,000.00จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อการบริหาร ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100742603 ร้านสิริการค้า 650614324418 26/2565 13/06/2565 41,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067307089

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

382,950.00 บาท

382,950.00 บาท

0485563000032 บริษัท วาเดอร์ จำกัด 382,950.00จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0485563000032 บริษัท วาเดอร์ จำกัด 650614262442 25/2565 10/06/2565 382,950.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65057425241

จ้างเหมาบริการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112,425.00 บาท

112,425.00 บาท

0105560010196 บริษัท วิน เทรด เมเนจเม้นท์ จำกัด 112,425.00จ้างเหมาบริการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560010196 บริษัท วิน เทรด เมเนจเม้นท์ จำกัด 650614149236 สป.995/2565 10/06/2565 112,425.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067178320

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68,000.00 บาท

68,000.00 บาท

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 68,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 650614150103 สป.1109/2565 10/06/2565 68,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067173485

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,200.00 บาท

5,200.00 บาท

0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 5,200.00เครื่องพิมพ์ Laser Printer  แบบ ขาวดำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0483537000011 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญล้อมเทคนิค 650614151755 สป1110/2565 10/06/2565 5,200.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067124878

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

3480100103368 ร้านพาดีพารวย 13,500.00วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100103368 ร้านพาดีพารวย 650614104080 กส.24/2565 06/06/2565 13,500.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067196316

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 จำนวน 5 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3480100103368 ร้านพาดีพารวย 5,000.00
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรมษา จำนวน 5 รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480100103368 ร้านพาดีพารวย 650614166380 23/2565 01/06/2565 5,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067483030

จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการทำทอฟฟี่ผลไม้กวน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,960.00 บาท

6,960.00 บาท

3489900094086 ร้าน สายป่าน 6,960.00จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการทำทอฟฟี่ผลไม้กวน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3489900094086 ร้าน สายป่าน 650614478484 สป. 1028/2565 21/06/2565 6,960.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067482573

จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,600.00 บาท

8,600.00 บาท

3480700535749 นางนครไทย วงค์ตาผา 8,600.00
จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการทำไม้กวาดดอก

หญ้า
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3480700535749 นางนครไทย วงค์ตาผา 650614490072 สป.1029/2565 21/06/2565 8,600.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65077024386

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

0485560000597 บริษัท นครพนมอิงค์เจท เอ็กซิบิชั่น จำกัด 24,000.00จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0485560000597
บริษัท นครพนมอิงค์เจท เอ็กซิบิชั่น

จำกัด
650714048277 กส.1039/2565 23/06/2565 24,000.00 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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

65067487779

ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

0473561002303 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เค คอร์เปอเรชั่น 1999 6,000.00โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0473561002303
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เค

คอร์เปอเรชั่น 1999
650614408251 ผง.1169/2565 24/06/2565 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


