
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027300302

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,174.00 บาท

6,174.00 บาท

0633560001174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุทธินันท์   2017 6,174.00วัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633560001174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุทธินันท์   2017 640214257767 0031/2564 17/02/2564 6,174.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027300302

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,174.00 บาท

6,174.00 บาท

0633560001174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุทธินันท์   2017 6,174.00วัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633560001174 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สุทธินันท์   2017 640214257767 0031/2564 17/02/2564 6,174.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027025812

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 80-9163 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,250.00 บาท

36,250.00 บาท

3100601007569 ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร  ก่อสันติรักษ์ 36,250.00ยางรถบรรทุก ทะเบียน 80-9163 ตาก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100601007569
ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร

ก่อสันติรักษ์
640214094894 0026/2564 02/02/2564 36,250.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027302262

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 22,000.00คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 640214258302 0032/2564 17/02/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027003239

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งทะเบียน กค 1553 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,800.00 บาท

16,800.00 บาท

3100601007569 ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร  ก่อสันติรักษ์ 16,800.00วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กค 1553 ตาก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100601007569
ก.เจริญยนต์การยาง โดย นายกำธร

ก่อสันติรักษ์
640214031128 0024/2564 01/02/2564 16,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027139893

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,660.00 บาท

9,660.00 บาท

3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 4,900.00หมึกปริ้นเตอร์ Brother1

3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 3,360.00หมึกปริ้นเตอร์ Canon2

3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 1,400.00หมึกปริ้นเตอร์ Epson3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110100389213 ณัฏฐ์นธี ก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 640214119341 0027/2564 08/02/2564 9,660.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027140160

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,500.00 บาท

37,500.00 บาท

3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 4,800.00เข็มฉีดยา,เซริง1

3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 2,400.00ถุงมือสำหรับตรวจทางการแพทย์2

3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 28,800.00วัคซีนสัตว์ป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์3

3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 1,500.00หน้ากากอนามัย4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3639800100040 ร้านแท่งทองพาณิชย์ 640214119636 0028/2564 08/02/2564 37,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027105379

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,915.00 บาท

3,915.00 บาท

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 1,100.00จอบจระเข้หูกลม1

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 900.00มีด2

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 825.00เสียม+ด้ามเหล็ก3

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 350.00ด้ามจอบ4

0633560001425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสองยาง 740.00คาดเหล็ก5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0633560001425
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณวัสดุท่าสอง

ยาง
640214087666 0025/2564 04/02/2564 3,915.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน

64027395745

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 4800 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,682.50 บาท

20,682.50 บาท

0635551000049 คูโบต้าแม่สอด 20,682.50จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 4800 ตาก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0635551000049 คูโบต้าแม่สอด 640214337725 0034/2564 18/02/2564 20,682.50 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



 

  



 

  



 


