
                                 
 

 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
เรื่อง  ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจําเดือน มีนาคม   2565 

********************************************************************************************************** 

  ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณา    
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐทําผลการพิจารณาเปนรายเดือนทุก ๆ  เดือน 
(ตามแบบ  สขร.๑)  เพื่อเปนดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น 
 

  ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  ไดดําเนินการ
ตามแบบ  สขร.๑ เพื่อใหประชาชนไดตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลลุ
โบะบือซา ประจําเดือนมีนาคม  2565  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบทายประกาศฉบับนี ้

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือนเมษายน     พ.ศ.  2565 

 

 
                                                                                                       
                                                (นายจิรเดช   ซามาเละ) 
                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานพัสดุ   กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  

ที ่ นธ 78102/2565 วันที ่ 1   เดือนเมษายน   พ.ศ. 2565 

เรื่อง แจงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนมีนาคม   2565 
***************************************************************************************************
   

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา    

                    ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3808  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2551 เรื่องการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางรายเดือน ตามแบบสขร.และประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่ 16 มีนาคม  2558 เรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการผลพิจารณา
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐที่จะตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9(8)  แหง พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ 2540 นั้น 

    ตามที่อางถึง 1 และ 2 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแจงใหทราบวาคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ ไดมีประกาศใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ภาครัฐ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9(2)  แหง พรบ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการพ. ศ. 2540 โดยใหหนวยงานของรัฐ จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยงานของรัฐ
เปนรายเดือนทุกๆเดือนและใหรายละเอียดเก่ียวกับงานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ  วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผู
เขาเสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูที่ไดรับคัดเลือก และราคารวม ทั้งเหตุผลที่คัดเลือกผูเสนอราคารายนั้น โดยสรุป
เพื่อเปนดัชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน และใหจัดทําตามแบบสขร. 1 นั้น 

   กองคลัง งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซาไดจัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง ตาม
แบบ สขร.เสร็จเรียบรอย แลวซึ่งรายละเอียดตามที่แนบเพื่อใชประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลพิจารณา
จัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการตอไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะไดนําสงขอมูลดังกลาวใหประกาศเผยแพรลงในเว็บไซตของ
อบต. ตอไป    

                                                          ลงชื่อ                                        เจาหนาที ่  
                      (นางสาววันไซนัฟ  แวสาและ)  
      วันที ่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ.2565 
ความเห็นหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 -เพื่อนําเสนอพิจารณา 
 
ลงชื่อ                              หัวหนาเจาหนาที่  
        (นางสาวกุสุมา   สุวรรณพงษ)  
วันที ่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ.2565 
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ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

(นางสาวพาตีเมาะ   ซะรีแลแม) 
 รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา      
 วันที ่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ.2565 
 
 

 
      คําสัง่นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

     - ทราบและดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 
 
                               (นายจิรเดช   ซามาเละ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
                                                        วันที ่ 1  เดือนเมษายน  พ.ศ.2565 
 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037553256

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อติดตั้งลำโพงในห้องประชุมลุโบะราษฎร์  จำนวน ๕  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,880.00 บาท

9,880.00 บาท

1960500238251 ร้านอามีนช็อป  โดยนางสาวซูนีตา   ปะจู 9,880.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งลำโพงในห้องประชุมลุโบะราษฎร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960500238251
ร้านอามีนช็อป  โดยนางสาวซูนีตา

ปะจู
650314455837

CNTR-

00135/65
29/03/2565 9,880.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037553256

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อติดตั้งลำโพงในห้องประชุมลุโบะราษฎร์  จำนวน ๕  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,880.00 บาท

9,880.00 บาท

1960500238251 ร้านอามีนช็อป  โดยนางสาวซูนีตา   ปะจู 9,880.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อติดตั้งลำโพงในห้องประชุมลุโบะราษฎร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960500238251
ร้านอามีนช็อป  โดยนางสาวซูนีตา

ปะจู
650314455837

CNTR-

00135/65
29/03/2565 9,880.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037420302

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TK-6110    จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,400.00 บาท

8,400.00 บาท

3801300744721 ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 8,400.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TK-61101

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300744721 ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 650314360592
CNTR-

00132/65
23/03/2565 8,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037399877

ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาอาวุโส ด้านยาเสพติด คัพ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,745.00 บาท

10,745.00 บาท

3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 10,745.00วัสดุกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาอาวุโส ต้านยาเสพติด คัพ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 650314330385
CNTR-

00131/65
22/03/2565 10,745.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037178250

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

81,000.00 บาท

81,000.00 บาท

3801300744721 ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 81,000.00ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3801300744721 ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 650314149902
CNTR-

00129/65
10/03/2565 81,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037142080

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,300.00 บาท

30,300.00 บาท

0963553000629 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัรนอร์วิศวกรรม 30,300.00ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0963553000629 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกัรนอร์วิศวกรรม 650314124840
CNTR-

00127/65
07/03/2565 30,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037068983

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

3969900307034 นราอิงค์ 22,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมลผล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900307034 นราอิงค์ 650302000179
CNTR-

00124/65
08/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037068938

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน  ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

3969900307034 นราอิงค์ 4,000.00เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900307034 นราอิงค์ 650314102812
CNTR-

00125/65
08/03/2565 4,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037045508

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,343.00 บาท

13,343.00 บาท

3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 13,343.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 650314039317
CNTR-

00123/65
03/03/2565 13,343.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037045045

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,168.00 บาท

13,168.00 บาท

3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 13,168.00วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในหารปฏิบัติงานในสำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 650314038164
CNTR-

00121/65
02/03/2565 13,168.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037045045

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,168.00 บาท

13,168.00 บาท

3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 13,168.00วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในหารปฏิบัติงานในสำนักปลัด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 650314038164
CNTR-

00121/65
02/03/2565 13,168.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037045420

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง  จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,952.00 บาท

8,952.00 บาท

3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 8,952.00วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 650314038448
CNTR-

00122/65
02/03/2565 8,952.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65037032949

ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลลุโบะบือซาเพื่อให้ใช้ได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,404.00 บาท

17,404.00 บาท

0963544000191 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 17,404.00
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลลุโบะบือซา

เพื่อให้ใช้ได้ตามปกติ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0963544000191 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 650314027601
CNTR-

00119/65
01/03/2565 17,404.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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