ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

2. เลขที่โครงการ

63127421691

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตลาดน้ำ ถึง เหมืองตาหอ หมู่ที่ 4 บ้านบนออก ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,720,000.00 บาท

5. ราคากลาง

2,064,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดน้ำ ถึง
เหมืองตาหอ หมู่ที่ 4 บ้านบนออก ตำบลทะเลน้อย อำเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง

0803548002130

หจก.จักรมณี การโยธา

1,565,200.00

0803559001997

หจก.ท่าพญา การสร้าง

1,978,345.90

0845563004905

บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด

1,710,000.00

0903529000231

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วไลก่อสร้าง

1,609,920.00

0903536001400

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชษฐ์ก่อสร้าง

1,700,000.00

0923544000085

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพิบูรณ์ กรุ๊ป

1,668,000.00

0933536000161

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง

1,185,000.00

0933549000288

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองสาม โยธากิจ

1,480,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0933551000559

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง

1,655,009.44

0933552000196

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาภู่ธุรกิจ

1,279,000.00

0933557000542

ห่้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง

1,350,000.00

0933558000325

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตติ์ก่อสร้าง

2,052,000.00

0933561000683

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกแฝดการก่อสร้าง

1,600,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
0933536000161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640122026808

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
5/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
26/01/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,185,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ
สุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

2. เลขที่โครงการ

63127415888

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโคกเมา หมู่ที่ 8 บ้านโคกเมา ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,041,000.00 บาท

5. ราคากลาง

1,249,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

โครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
เข้าบ้านโคกเมา หมู่ที่ 8 บ้านโคกเมา ตำบลทะเลน้อย
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

0803559001997

หจก.ท่าพญา การสร้าง

0903529000231

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วไลก่อสร้าง

974,220.00

0903557000658

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี อาร์ เอ็ม คอนสตรัคชั่น

864,000.00

0933536000161

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง

849,000.00

0933551000559

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง

1,020,995.88

0933558000325

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐกิตติ์ก่อสร้าง

1,209,000.00

1,172,908.48

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
0933536000161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640122026672

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
4/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
26/01/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

849,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ
สุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

2. เลขที่โครงการ

63127327923

3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,273,000.00 บาท

5. ราคากลาง

1,528,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

โครงการปรับปรุงระบบประปา แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่
ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง

0933545000208

หจก. เพชรภูผาโยธากิจ

1,261,000.00

0933549000288

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตองสาม โยธากิจ

1,528,000.00

0933557000143

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรากร การก่อสร้าง

1,273,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
0933545000208 หจก. เพชรภูผาโยธากิจ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640122021194

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
3/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
21/01/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

1,260,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ
สุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

2. เลขที่โครงการ

64017020575

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุประปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

19,200.00 บาท

5. ราคากลาง

19,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4
เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2นิ้ว
ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4
เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว
ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4
เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2นิ้ว
ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (แบบ
หนา)
ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว
(แบบหนา)
ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว (แบบ
หนา)
ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2นิ้ว (แบบ
หนา)
ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2นิ้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

3909900186091

ร้านธนโชติ

8,000.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

2,550.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

1,350.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

1,050.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

750.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

900.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

900.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

750.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

(แบบหนา)
ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2นิ้ว (แบบ
หนา)
ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2นิ้ว
(แบบหนา)
ข้อต่อท่อ พีวีซี เกลียวใน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2นิ้ว
(แบบหนา)

3909900186091

ร้านธนโชติ

150.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

150.00

3909900186091

ร้านธนโชติ

150.00

ประตูน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2นิ้ว(แบบหนา)

3909900186091

ร้านธนโชติ

990.00

น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาดบรรจุ 250 กรัม

3909900186091

ร้านธนโชติ

1,640.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3909900186091 ร้านธนโชติ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640114062009

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
13/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
05/01/2564

จำนวนเงิน
19,200.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

2. เลขที่โครงการ

64017311764

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

14,500.00 บาท

5. ราคากลาง

14,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

หมึกเทียบเท่าสีดำ ฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น พี225ดีบี ซีที202330

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,360.00

หมึกเทียบเท่าสีดำ เอชพี โปร เอ็ม12เอ 79เอ

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

7,320.00

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี1010 จีไอ-790 ดำ

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

2,280.00

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี1010 จีไอ-790 ชมพู

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,140.00

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี1010 จีไอ-790 น้ำเงิน

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,140.00

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี1010 จีไอ-790 เหลือง

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,140.00

เมาส์ แสงยูเอสบี

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

440.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3930500160119 ร้านบ้านสวนคอมพ์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640114251913

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
14/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
14/01/2564

จำนวนเงิน
14,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

2. เลขที่โครงการ

64017355673

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,460.00 บาท

5. ราคากลาง

6,460.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี๑๐๑๐ จีไอ-๗๙๐ ดำ

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,950.00

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี๑๐๑๐ จีไอ-๗๙๐ ชมพู

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,560.00

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี๑๐๑๐ จีไอ-๗๙๐ น้ำเงิน

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,560.00

หมึกเติม แท้ แคนนอน จี๑๐๑๐ จีไอ-๗๙๐ เหลือง

3930500160119

ร้านบ้านสวนคอมพ์

1,560.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3930500160119 ร้านบ้านสวนคอมพ์

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640114286209

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
15/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
15/01/2564

จำนวนเงิน
6,460.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

2. เลขที่โครงการ

64017537933

3. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

220,000.00 บาท

5. ราคากลาง

220,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3930500318031

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

นายบรรเจิด ปล้องใหม่

225,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640105005296

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
6/2564

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
29/01/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

220,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

