
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

63107212122

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,154,000.00 บาท

931,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0103535014416 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศักดิ์สิทธิ์ธนวัฒน์ 780,000.00
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลทะเลน้อย

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

0113563000611 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิไล ขนอม เทรดดิ้ง 757,000.00

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 900,000.00

0575561004269 บริษัท ชัยชนะ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด 888,000.00

0803537000254 หจก.ชมเชยก่อสร้าง 930,000.00

0803546000181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถลุงทองการก่อสร้าง 931,000.00

0803548002130 หจก.จักรมณี การโยธา 847,200.00

0803561001028 ห้างหุ้นส่วนจำกัด การธราชว์  คอนสทรัคชั่น 678,900.00

0803561001788 เอส.ที.พี.ศรีทองพันธ์ 785,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0933536000438 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทรัพย์สมหมาย 974,000.00

0933549000288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ตองสาม  โยธากิจ 844,000.00

0933562000946 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญา การก่อสร้าง 899,999.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803561001028 ห้างหุ้นส่วนจำกัด การธราชว์  คอน

สทรัคชั่น

631122009754 1/2564 24/11/2563 678,900.00 ส่งงานครบถ้วน 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

63117442132

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,300.00 บาท

23,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3930500207590 ร้านดวงฤดี เฟอร์นิเจอร์ 13,800.00
โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก ขนาด 80x150x75ซม. (กว้างxลึกX

ยาว)  ยี่ห้อ TD

3930500207590 ร้านดวงฤดี เฟอร์นิเจอร์ 10,750.00

เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x45x90 ซม(กว้างxลึกx

สูง) หุ้มหนังสีดำ ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ มีทีเท้าแขน ขา

เก้าอี้มี 5 แฉก ยี่ห้อ 1 HC ไฮคลาส

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500207590 ร้านดวงฤดี เฟอร์นิเจอร์ 631114331716 5/2564 30/11/2563 23,300.00 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

63117444476

ซื้อครุัภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,800.00 บาท

21,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3930500207590 ร้านดวงฤดี เฟอร์นิเจอร์ 4,300.00

เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x45x90 ซม  หุ้มหนังสีดำ

ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ มีทีเท้าแขน ขาเก้าอี้มี 5 แฉก

ยี่ห้อ 1 HC ไฮคลาส

3930500207590 ร้านดวงฤดี เฟอร์นิเจอร์ 5,000.00

เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า  50x50x110 ซม.  หุ้มหนังสี

ดำ ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ มีทีเท้าแขน ขาเก้าอี้มี 5 แฉก

ยี่ห้อ ตราเพชร

3930500207590 ร้านดวงฤดี เฟอร์นิเจอร์ 13,000.00
ตู้เก็บเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า  60x45x130 ซม. มีชั้น

เก็บแฟ้มเอกสาร 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก ยี่ห้อ MODEL FC-44

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500207590 ร้านดวงฤดี เฟอร์นิเจอร์ 631114333677 6/2564 30/11/2563 21,800.00 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

63117357733

ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

615,934.66 บาท

615,934.66 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 615,934.66
โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำ

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000593155 สหกรณ์โคนมพัทลุง  จำกัด 631104001476 1/2564 30/11/2563 615,900.00 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

63117392015

จ้างออกแบบและจัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลทะเลน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0805540000644 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 9,500.00จ้างออกแบบและจัดเก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลทะเลน้อย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0805540000644 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น

จำกัด

631214033117 14/2564 24/11/2563 9,500.00 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

เทศบาลตำบลทะเลน้อย

63117344161

จ้างฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,000.00 บาท

44,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่ 45,000.00จ้างฝังกลบขยะมูลฝอยประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500318031 นายบรรเจิด ปล้องใหม่ 631114261340 10/2564 03/11/2563 44,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


