
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64057262528

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนสายศาลาหมู่ที่ 8 ถึง ทุ่งน้อย ถึง โคกจูด ถึง นาปรัง ถึง ถนนริมถนนทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,519,000.00 บาท

1,654,803.64 บาท

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 1,587,700.00
โครงการก่อสร้างถนนสายศาลา หมู่ที่ 8 ถึง ทุ่งน้อย ถึง โคกจูด ถึง นาปรัง ถึง ถนนริม

ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1

0433535000544 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง (1992) 1,500,000.00

0433559000081 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอบกิจ คอนสตรัคชั่น 1,444,000.00

0933536000161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง 1,490,000.00

0933549000288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตองสาม  โยธากิจ 1,280,000.00

0933558000325 ห้างหุ้นส่วนจำกัด   ณัฏฐกิตติ์ก่อสร้าง 1,180,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933549000288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตองสาม  โยธากิจ 640622014471 11/2564 25/06/2564 1,280,000.00 ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067281810

จ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. สายบ้านนางพัน เขียวอุ่น ถึง นางบุญพาส น้อยดี หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
498,400.00 บาท

511,300.00 บาท

1930500160813 นายชาญศักดิ์  บัวบาน 516,400.00
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. สายบ้านนางพัน เขียวอุ่น ถึง นางบุญพาส

น้อยดี หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1930500160813 นายชาญศักดิ์  บัวบาน 640622011482 10/2564 18/06/2564 498,400.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067381076

จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน กฉ 6038 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,937.35 บาท

6,937.35 บาท

0935531000016 บริษัท โตโยต้าพัทลุง(1988)ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 6,937.35เช็คระยะทาง 110,000 กม./ทุก 6 เดือน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935531000016
บริษัท โตโยต้าพัทลุง(1988)ผู้

จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
640614316542 41/2564 16/06/2564 6,937.35 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067061902

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,746.00 บาท

5,746.00 บาท

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 500.00ธงธรรมจักร1

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 2,400.00กระดาษไอเดียเวิร์ค A4-80 แกรม2

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 1,500.00เครื่องยิงบอร์ด MAX TG-A น้ำตาล3

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 200.00เครื่องเจาะกระดาษ 20 แผ่น DP-600 ตราช้าง4

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 180.00ลวดยิงกระดาษ MAX T3-10MB5

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 240.00ลวดเสียบกระดาษ 50 ตัว ตราม้า6

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 96.00สันปก ออก้า 7 มม.7

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 300.00สันปก ออก้า 15 มม.8

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 130.00สันปก ออก้า 10 มม.9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 250.00แผ่นใสทำปก อิซิเทด10

3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 150.00ตรายาง11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3939900100456 ร้านสมบูรณ์ 640614266587 49/2564 10/06/2564 5,700.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067215629

ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,800.00 บาท

13,800.00 บาท

3909900186091 ร้านธนโชติ 14,100.00มิเตอร์วัดน้ำประปา ยี่ห้อซันว่า 1/2 นิ้ว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900186091 ร้านธนโชติ 640614176958 48/2564 09/06/2564 13,800.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067067922

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,300.00 บาท

7,300.00 บาท

3909900186091 ร้านธนโชติ 7,450.00มิเตอร์ไฟฟ้า ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย ความถี่อ้างอิง 30 (100 แอมป์)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900186091 ร้านธนโชติ 640614171973 47/2564 08/06/2564 7,300.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067046488

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 16,500.00หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 18วัตต์1

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 1,500.00หัวขาหลอดไฟฟ้านีออน2

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 2,300.00จุ๊บกันน้ำน็อกดาวน์ ขนาด 10 วัตต์3

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 1,000.00เทปพันสายไฟฟ้า 3 M(ขนาดใหญ่)4

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 1,000.00สวิตซ์แสงแดด5

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 1,200.00คัทเอาท์ 60 A  2P  600V6

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 800.00คัทเอาท์ 100 A  2P  600V7

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 900.00กันน้ำฝาทึบ ขนาด 6x8 นิ้ว8

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 2,000.00สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5มม. สีดำ ความยาว 100 ม.9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 8,000.00แม็คเนติก10

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 200.00สตาร์เตอร์11

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 1,500.00หลอดไฟฟ้านีออนขนาด 36 วัตต์12

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 500.00ไขควงวัดไฟฟ้า13

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 10,000.00เพลซ์เซอร์สวิทซ์ถังแชมเปญ14

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 2,300.00สายครอปไวร์ขนาด 2x0.9 มม. ความยาว 200 เมตร (แบบมีสริง)15

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 400.00เกย์ปรับแรงดันลม16

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 300.00ข้อต่อลดหกเหลี่ยมแบบทองเหลือง17

1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 100.00ท่อทองเหลือง ขนาด 3/8 หุน18

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1939900190459 โชติอนุสรณ์การไฟฟ้า 640614171328 46/2564 07/06/2564 50,000.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067019992

ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

523,000.00 บาท

522,246.28 บาท

0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 522,246.28โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 640604000107 2/2564 31/05/2564 522,200.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067047696

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,400.00 บาท

6,400.00 บาท

3909900186091 ร้านธนโชติ 600.00ข้อต่อสามทางมุมฉาก ขนาด ครึ่งนิ้ว1

3909900186091 ร้านธนโชติ 325.00ข้องอ ครึ่งนิ้ว2

3909900186091 ร้านธนโชติ 720.00ข้อต่อสี่ทางมุมฉาก3

3909900186091 ร้านธนโชติ 600.00คลิปก้ามปู4

3909900186091 ร้านธนโชติ 2,100.00แผ่นใส (44.10.31.18 )5

3909900186091 ร้านธนโชติ 1,820.00ท่อ ขนาดนิ้วครึี่ง เรียบ6

3909900186091 ร้านธนโชติ 270.00เคเบิ้ลไทน์ ขนาด 6 นิ้ว7

3909900186091 ร้านธนโชติ 25.00เคเบิ้ลไทน์ ขนาด 4 นิ้ว8

3909900186091 ร้านธนโชติ 110.00สกรูไดวอล ขนาด 1 นิ้ว (ขาว)9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909900186091 ร้านธนโชติ 640614170327 45/2564 02/06/2564 6,400.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067417985

จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,000.00 บาท

132,000.00 บาท

3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่ 135,000.00จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่ 640605000534 12/2564 28/06/2564 132,000.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64077005123

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5409 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,300.00 บาท

12,300.00 บาท

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 2,500.00ตู้คอยเย็นแอร์1

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 650.00วาวตู้คอยเย็นแอร์2

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 200.00น้ำมันคอมแอร์3

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 1,500.00ตัวแยกปั้มน้ำมันโซล่า4

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 2,850.00น้ำมันเครื่อง ขนาด 6 ลิตร5

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 850.00กรองน้ำมันเครื่อง6

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 650.00กรองน้ำมันโซล่าดักน้ำ7

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 150.00กรองน้ำมันเครื่องโซล่าบนเครื่อง8

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 600.00ใบปัดน้ำฝน ขนาด 25 นิ้ว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 1,300.00เติมน้ำยาแอร์10

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 1,200.00ค่าแรงถอดประกอบตู้แอร์11

3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 400.00ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง12

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901618110 อู่ศุภสุขการช่าง 640714010599 42/2564 29/06/2564 12,300.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067560805

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,400.00 บาท

47,420.55 บาท

3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่ 42,750.00วัสดุดินถม1

3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่ 5,400.00วัสดุหินคลุก2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่ 640614461631 50/2564 30/06/2564 47,400.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

64067091012

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

604,000.00 บาท

610,138.39 บาท

0803561001788 เอส.ที.พี.ศรีทองพันธ์ 604,000.00
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง
1

0933549000288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองสาม โยธากิจ 602,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933549000288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองสาม โยธากิจ 640622015060 13/2564 30/06/2564 600,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


