
                                 
 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

เรื่อง  ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ – จัดจางประจําเดือนธันวาคม  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 ประจําเดือนธันวาคม   2565  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบทายประกาศฉบับนี ้

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    6   เดือนมกราคม    พ.ศ.2566 

 

 
                                                                                                       
                                                          (นายจิรเดช    ซามาเละ) 
                                                นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานพัสดุ   กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา  

ที ่ นธ 78102/2566 วันที ่ 4   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2566 

เรื่อง แจงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนธันวาคม  2565 
***************************************************************************************************
   

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา    

                    ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3808  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2551 เรื่องการจัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางรายเดือน ตามแบบสขร.และประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการลงวันที่ 16 มกราคม 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 ่ 4  เดือนมกราคม  พ.ศ.2566 
ความเห็นหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 -เพื่อนําเสนอพิจารณา 
 
ลงชื่อ                              หัวหนาเจาหนาที่  
        (นางสาวกุสุมา   สุวรรณพงษ)  
วันที ่ 4 เดือนมกราคม  พ.ศ.2566 
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ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
- เพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

(นางสาวพาตีเมาะ   ซะรีแลแม) 
 รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน 

    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา      
     วันที ่ 4  เดือนมกราคม  พ.ศ.2566 
 
 

 
      คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 

     - ทราบและดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 
 
                                       (นายจิรเดช  ซามาเละ) 
                                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบือซา 
                                                               วันที ่ 4  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2566 
 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65127529065

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลลุโบะบือซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,280.00 บาท

27,280.00 บาท

0963544000191 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 27,280.00วัสดุไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0963544000191 หจก.กิตติสินการไฟฟ้า 651214429808
CNTR-

00087/66
28/12/2565 27,280.00 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

65127539948

ซื้อบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอนรองคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,800.00 บาท

6,800.00 บาท

3969900094731 ร้านอาบูเทรดดิ้ง 6,800.00บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมหมอนรองคอ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900094731 ร้านอาบูเทรดดิ้ง 651214438756
CNTR-

00088/66
28/12/2565 6,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65127398948

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 651214320479
CNTR-

00080/66
22/12/2565 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

65127398948

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 651214320479
CNTR-

00080/66
22/12/2565 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

65127409140

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆในกองการศึกษา   จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,428.00 บาท

10,428.00 บาท

3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 10,428.00วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆในกองการศึกษา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 651214328406
CNTR-

00081/66
22/12/2565 10,428.00 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

65127423337

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆในกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,092.00 บาท

7,092.00 บาท

3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 7,092.00วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆในกองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900132323 ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์ 651214340494
CNTR-

00082/66
22/12/2565 7,092.00 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

65127376629

ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ในเขตตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

606,000.00 บาท

606,000.00 บาท

1960400077159 อาร์เอ็ม รุสมัน ช็อป โดยนายรุสมัน  ติยา 606,000.00
ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

(อุทกภัย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960400077159
อาร์เอ็ม รุสมัน ช็อป โดยนายรุสมัน

ติยา
651214301351

CNTR-

00078/66
21/12/2565 606,000.00 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

65127270482

จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  80-4898    นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,700.00 บาท

19,700.00 บาท

0963537000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 19,700.00เปลี่ยนยาง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  80-4898    นธ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0963537000598 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 651214212994
CNTR-

00075/66
15/12/2565 19,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

65127270737

จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,007.50 บาท

6,007.50 บาท

1960400077353 บานาน่า ดีไซน์ โดย นายมูฮำหมัดฮาริส บืองาฉา 6,007.50
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่ง

ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1960400077353
บานาน่า ดีไซน์ โดย นายมูฮำหมัดฮา

ริส บืองาฉา
651214213384

CNTR-

00076/66
15/12/2565 6,007.50 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

65127208832

ซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77,910.00 บาท

77,910.00 บาท

3901200019101 นางสาวอัญชนก   แก้วชื่น 77,910.00เครื่องกรองน้ำ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3901200019101 นางสาวอัญชนก   แก้วชื่น 651214167889
CNTR-

00070/66
14/12/2565 77,910.00 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

65127214744

ซื้อเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,300.00 บาท

10,300.00 บาท

1969900078675 นายปฏิพันธ์ สุวรรณ์ลี/ร้าน ป.ปลาพาณิชย์ 2,800.00เก้าอี้ทำงาน1

1969900078675 นายปฏิพันธ์ สุวรรณ์ลี/ร้าน ป.ปลาพาณิชย์ 7,500.00โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1969900078675
นายปฏิพันธ์ สุวรรณ์ลี/ร้าน ป.ปลา

พาณิชย์
651214169376

CNTR-

00069/66
13/12/2565 10,300.00 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

65127223940

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน  4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,725.00 บาท

10,725.00 บาท

3969900307034 นราอิงค์ 10,725.00วัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3969900307034 นราอิงค์ 651214188750
CNTR-

00074/66
13/12/2565 10,725.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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