
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลขท่ี'โครงการ
3. ช่ือโครงการ
4. งบประมาณ 
ร-ราคากลาง

รุ/

จ้างเหมาเอกชนขับรถตักหน้า-ขุดหลัง
27,900.00 บาท 
27,900.00_ บาท

เทศบาลตำบลควนเสาธง

6-รายชอผ้เสนอราคา มีดังนึ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

3930400055232_ นายอานนท์ เจะโซะ 27,900.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว ช่ือผ้'รับจ้าง เลขคมลัณณา เลขที่สัฌณา วันท่ีทำ จำนวน สถานะลัฌณา เหตผลท่ีคัดเลือก
ผู้เสียภาษีอากร

'น ิ

ในระบบ e-laas ใบสั่งจ้าง สัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

เงิน

1 3930400055232 นายอานนท์ เจะโซะ - 59/2565 01/07/2565 27,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ใ-หน่วยงาน
2- เลขท่ีโครงการ
3- ช่ือโครงการ
4- งบประมาณ 
5.ราคากลาง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.800.00 บาท
3.800.00 บาท

เทศบาลตำบลควนเสาธง

6.รายช่ือผเสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

3930300493718 ฮีดายะฮ์เซอร์วิส^ 3,800.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-laas

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

2 3930300493718 ฮีดายะฮ์เซอร์วิส 65-45-00111-
5320400-00004

- 06/07/65 3,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบํตตรงตามเงื่อนใขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลขท่ี'โครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ
5. ราคากลาง

A V6.รายชือผูเสนอราคา มีดังนึ

ถุงมือทางการแพทย์-
230.00 บาท.-.
230.00 บาท

ร ุ'

เทศบาลตำบลควนเสาธง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
0905545001966 - บริษัทดาราภัณฑ์ ภาคใต้จำกัด - 230.00

ๆ.พท่ีได'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 

e-laas

เลขท่ีสัญญา/ 
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

3 0905545001966 บริษัทดาราภัณฑ์ 
ภาคใต้จำกัด✓

65-45-00223-
5320300-00001

- 04/07/65
/

230.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลขท่ี'โครงการ 
ร-ช่ือโครงการ 
4-งบประมาณ 
ร-ราคากลาง

A V

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
1.066.00 บาท,
1.066.00 บาท

เทศบาลตำบลควนเสาธง

6.รายชือผ้เสนอราคา มีดังน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930400137565 „ ร้านเสถียรซีร็อก,. 1,066.00

7.ผู้ที่ได้รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ 

e-laas

เลขท่ีสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

4 3930400137565 ร้านเสถียรซีร็อก 65-45-00311- 
5320100-00019^

- 06/07/65 1,066.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

[.หน่วยงาน 
2.เลขที่โครงการ 
ร-ช่ือโครงการ
4.งบประมาณ

จัดจ้างทำฟ้ายไวนิลต้อนรับนักกีฬา 
4,500.00 บาท „

เทศบาลตำบลควนเสาธง

5. ราคากลาง 4,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
1930800013468, ก.ไก่ไวนิล, 4,500.00

7.ผู้ท่ีไต้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
เนระบบ e-laas

เลขท่ี 
สัญญา 

ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

5 1930800013468 ก.ไก่ไวนิล 65-45-00211-
5320100-00002

22/07/65 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ใ-หน่วยงาน 
2-เลฃท่ีโครงการ 
ร-ช่ือโครงการ 
4-งบประมาณ

จ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 
200.00 บาท

เทศบาลตำบลควนเสาธง

ร-ราคากลาง 200.00 บาท,
6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930100733979^ ไซน์ แอนด์ พร้ินท8โ. 200.00

7.ผู้ท่ีได’รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ไนระบบ e-laas

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

6 3930100733979 ไซน์ แอนด์ พริ้นท์ 65-45-00111-
5320100-00014

22/07/2565 200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลฃท่ีโครงการ 
ร-ช่ือโครงการ 
4.งบประมาณ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน กข 2996 พัทลุง,
400.00 บาท

เทศบาลตำบลควนเสาธง

5. ราคากลาง 400.00 บาท -
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930400025929, แหลมทองการช่าง 400.00

7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-laas

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

7 3930400025929 แหลมทองการช่าง 65-45-001 แ 
ร320400-00005

22/07/2565, 400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบํติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลขท่ีโครงการ
3. ชื่อโครงการ
4. งบประมาณ

เทศบาลตำบลควนเสาธง

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
560.00 บาท

5. ราคากลาง
6. รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน

560.00 บาท.. 
%>

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930400025929 แหลมทองการช่าง 560.00

7.ผู้ท่ีได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-laas

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังชื้อ

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบสั่งชื้อ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

8 3930400025929 แหลมทองการช่าง 65-45-00111-
5330800-00008

25/07/2565 560.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

[.หน่วยงาน 
2.เลขท่ี'โครงการ 
ร-ช่ือโครงการ 
4.งบประมาณ

เทศบาลตำบลควนเสาธง 
65067621938^
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,
6,780.00 บาท,.

5. ราคากลาง 6,780.00 บาท
6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
6,780.003930300593718 ฮดายะฮเซอรวส „

7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

9 3930300593718 ฮีดายะฮ์เซอร์วิส 650614505638 58/2565 1/07/2565 6,789.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2. เลขท่ีโครงการ 65077083539
3. ช่ือโครงการ ซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง
4. งบประมาณ 7,282.00 บาท
ร-ราคากลาง 7,282.00 บาท
6.รายช่ือผู้!เสนอราคา มีตังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930300020666 โรงกลึง ว.การช่าง 7,282.00

7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบสั่งจ้าง

วันท่ีทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

10 3930300020666 โรงกลึง ว.การช่าง 650714063319 60/2565 06/07/2565 7,282.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2. เลขท่ี'โครงการ 65077096666,-
3. ช่ือโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
4. งบประมาณ 17,000.00 บาท
5. ราคากลาง 17,000.00 บาท
6. รายชื่อผ้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
0933544000085 หจก.วัชรกานต์บาดาล 17,000.00

7.ผู้ท่ี'ได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

11 0933544000085 หจก.วัชรกานต์บาดาล 650714073990 61/2565 06/07/2565 17,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบํติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

[.หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2. เลฃท่ีโครงการ 650770009802^
3. ชื่อโครงการ วัคซีนฟ้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอุปกรณ์การฉีด
4. งบประมาณ 28,000.00 บาท
ร-ราคากลาง 28,000.00 บาท
6.รายช่ือผู้!เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
0905545001966 บ.ดารากัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด 28,000.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

12 0905545001966 บ.ดารากัณฑ์ภาคใต้ 
จำกัด ^

650714014950 50/2565 11/07/2565 28,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลขท่ี'โครงการ
3. ช่ือโครงการ
4. งบประมาณ 
ร-ราคากลาง

£ ร ุ ่ _  .ร 'ุ.

เทศบาลตำบลควนเสาธง 
65077291005- 
วัสดุคอมพิวเตอร์
37.610.00 บาท
37.610.00 บาท

6.รายชือผู้เสนอราคา มีดังนึ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930300593718 ฮดายะฮเซอรวิส 37,610.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา 
ใบส่ังซ้ือ

วันท่ีทำสัญญา/ 
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

13 3930300593718 ฮีดายะฮ์เซอร์วิส 65077291005 51/2565 18/07/2565 37,610.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ
4. งบประมาณ 
ร-ราคากลาง

รุ/

เทศบาลตำบลควนเสาธง 
65077412782
ซ่อมแซมรถ EMS หมายเลขทะเบียน กค 7420 พัทลุง
15.950.00 บาท
15.950.00 บาท

6.รายชือผู้เสนอราคา มีดังนึ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930400026780 _ หน่ํงไดนาโม 15,950.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

14 3930400026780 หน๋ึงไดนาโม 650714327561 62/2565 22/07/2565 15,950.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

[.หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2. เลฃท่ีโครงการ 65077409796 __
3. ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กสายวงช้าง หมูท่ี 5
4. งบประมาณ 497,500.00 บาท
5. ราคากลาง 497,500.00 บาท
6. รายช่ือผู้แสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930400189832

๙ ''''

นายพิเชษฐ์ ชนะสงคราม 497,500.00

7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันท่ีทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

15 3930400189832 พิเชษฐ์ ชนะสงคราม 650722016596 22/2565 25/07/2565 497,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบตตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2. เลขท่ีโครงการ 65077409966,
3. ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กสายหน้า บขส. หมู่ท่ี 6 บ้านไทรงาม,
4. งบประมาณ 110,500.00 บาท,
5. ราคากลาง 110,500.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930400189832_ นายพิเชษฐ์ ชนะสงคราม 110,500.00

7.ผู้ท่ีได้'รับการดัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

16 3930400189832 พิเชษฐ ชนะสงคราม 6507220163034 21/2565 25/07/2565 497,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

[.หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2.เลขท่ีโครงการ 650747410158^

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในเขตเทศบาลตำบลควนเสาธง 
[00,000.00 บาท

3. ช่ือโครงการ
4. งบประมาณ 
ร-ราคากลาง [00,000.00 บาท-
6.รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
0903555003251_- หจก.เค เจ วอเตอร์ เทค 100,000.00

7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีดัดเลือก

17 0903555003251 หจก.เค เจ วอเตอร์ เทค 650722017922 23/2565 26/07/2565 100,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน
2. เลขท่ีโครงการ
3. ช่ือโครงการ
4. งบประมาณ
5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลควนเสาธง 
65077414679,
วัสดุคอมพิวเตอ{
21.940.00 บาท,
21.940.00 บาท,

6.รายชือผู้เสนอราคา มีดังนี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930300593718 ฮีดายะฮ์เซอร์วิส 21,940.00

7.ผู้ท่ีได้'รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

18 3930300593718 เดายะฮ์เซอร์วิส 65071432957J. 52/2565 26/07/2565 21,940.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2. เลขท่ีโครงการ 65077505698 ^
3. ช่ือโครงการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
4. งบประมาณ 77,000.00 บาท
ร-ราคากลาง 77,000.00 บาท
6.รายช่ือผ้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
0933557000551 หจก.นำเสนออินเตอร์ไฟฟ้า 77,000.00

r* ~ -

7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ช่ือผู้ขาย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบส่ังซ้ือ

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

19 093355700055J. หจก.นำเสนอ 
อินเตอร์ไฟฟ้า,.

650714402624 53/2565 27/07/2565_ 77,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบตตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

[.หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเสาธง
2. เลขที่โครงการ 65077505818
3. ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน บธ 4841 พัทลุง
4. งบประมาณ 6,400.00 บาท
5. ราคากลาง 6,400.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังน้ี

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ
3930400025929 แหลมทองการช่าง 6,400.00

7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร

ชื่อผู้รับจ้าง เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP

เลขท่ีสัญญา 
ใบส่ังจ้าง

วันที่ทำสัญญา/ 
ใบสั่งจ้าง

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคัดเลือก

20 3930400025929 แหลมทองการช่าง 65714401380 63/2565 27/07/2565 6,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมปติตรงตามเง่ือนไขท่ีกำหนด


