
 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 
เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม  2564 

-------------------------------------------------------------------- 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้ อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซือ้จัดจา้งของหนว่ยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้

ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 (8) แหง่ พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนต าบล

ตาเนาะแมเราะ จึงประกาศรายงานดังกล่าว โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นทราบทุกเดือน    

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2564 

 

 

 

    (นายวิรัต  แซ่ตัน) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087016034

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดลอกคลองป้องกันตลิ่ง บ้าน กม.๑๐ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 18,075.77
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ขุดลอกคลองแค่ง
แนวตลิ่งป้องกันการกัดเซาะพร้อมทำแนวคันสูง
ป้องกันตลิ่ง บ้าน กม.๑๐ หมู่ที่ ๙

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09535500

00598
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร
บิลดิ้ง

64082200
9196

9/2564
13/08/2

564
18,000.00

ส่งงานตาม
กำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087007975

จ้างซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรัง ถนนสายบ้าน กม.๑๕ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,508.00 บาท

78,508.00 บาท

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 79,095.85
ซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัย ซ่อมแซมผิว
จราจรดินลูกรัง ถนนสายบ้าน กม.๑๕ หมู่ที่ ๕ กว้าง
๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09535500

00598
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร
บิลดิ้ง

64082200
8603

10/2564
13/08/2

564
78,508.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087079823

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหตุสาธารณภัย) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,672.00 บาท

52,672.00 บาท

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,655.00ปูนเสือ(เขียว)1

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 650.00ทรายหยาบ2

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 1,200.00ทรายละเอียด3

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 1,620.00
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด 19x39x7 ซม. ชนิด
ธรรมดา

4

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 300.00ช่องลม5

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 890.00ตอม่อคอนกรีตสำเร็จรูป6

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 6,150.00
เหล็กตัวซี(สังกะสี) หนา 3.2 มม. ขนาด
100x50x20 มม.

7

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 10,010.00ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5x3 นิ้ว ยาว 3.5 เมตร8

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 8,640.00ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x6 นิ้ว ยาว 6 เมตร9

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,720.00ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 4 เมตร10

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 3,128.00หลังคาลอนคู่ ยาว 1.20 เมตร11

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,490.00หลังคาลอนคู่ ยาว 1.50 เมตร12

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 5,000.00หลังคาสังกะสี (ลอนเล็ก) 10 ฟุต13

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,500.00หลังคาสังกะสี (ลอนใหญ่) 10 ฟุต14

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 3,375.00หลังคาสังกะสีลอนเหลี่ยม (สีเขียว) 9 ฟุต15

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 444.00ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่16

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 840.00ตะขอยึดกระเบื้อง17

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 60.00ตะปูตอกสังกะสี18

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09535500

00598
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร
บิลดิ้ง

64081413
2425

41/2564
09/08/2

564
52,672.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087313808

ซื้อตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ๓ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,500.00 บาท

34,500.00 บาท

095556000071
1

บริษัท เพื่อนยา จำกัด 34,500.00ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ๓ ระบบ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09555600

00711
บริษัท เพื่อนยา จำกัด

64081426
8452

42/2564
17/08/2

564
34,500.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087410338

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,720.00 บาท

7,720.00 บาท

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

4,725.00กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๘๐g1

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

260.00คลิปดำ ๒ ขา No ๑๐๘2

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

750.00เครื่องคิดเลข ยี่ห้อ canon3

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

70.00เทปใส ขนาด ๑ นิ้ว4

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

240.00ลวดเสียบกระดาษ5

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

300.00ซองขาว มีตราครุฑ6

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

180.00เทปผ้ากาว7

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

590.00เครื่องแมกซ์ HD ๕๐8

099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

170.00เหล็กกั้นหนังสือ9

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



099400060876
4

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง
จำกัด

435.00เทปโฟม ๓ M10

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940006

08764
ร้านสหกรณ์โรง
พยาบาลเบตง จำกัด

64081434
9586

43/2564
20/08/2

564
7,720.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087357962

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,190.00 บาท

6,190.00 บาท

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 2,025.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม1

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 60.00คลิปดำ เบอร์ 1122

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 30.00ยางลบดินสอ3

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,800.00แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว ตราม้า4

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 110.00ตรายางสำเร็จรูป (สำเนาคู่ฉบับ)5

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 55.00ตรายางสำเร็จรูป (สำเนาถูกต้อง)6

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 360.00สมุดทะเบียนหนังสือรับ7

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 360.00สมุดทะเบียนหนังสือส่ง8

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 30.00ปากกาลูกลื่น ขนาด 0.5 มม. สีน้ำเงิน9

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 110.00กระดาษปกสี A4/150 แกรม สีขาว10

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 1,250.00เครื่องคิดเลข 12 หลัก Casio DM-1200FM11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09535310

00049
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ยะลาบริบูรณ์

64081435
2127

44/2564
20/08/2

564
6,190.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087456653

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,775.00 บาท

18,495.00 บาท

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 9,000.00หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TK-71191

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 3,375.00กระดาษถ่ายเอกสาร A๔/๘๐g2

095353100004
9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์ 5,400.00แฟ้มสันหนาขนาด ๓ นิ้ว3

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09535310

00049
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ยะลาบริบูรณ์

64081438
5045

45/2564
23/08/2

564
17,775.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087526375

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,170.00 บาท

12,170.00 บาท

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 3,300.00ชุดอุปกรณ์ชักโครก1

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 4,200.00หัวฉีดชำระ2

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 350.00ลูกบิดประตูห้องน้ำ3

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 2,600.00ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ4

095355000059
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร บิลดิ้ง 1,720.00มินิบอลวาล์ว5

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09535500

00598
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จเร
บิลดิ้ง

64081444
5696

46/2564
25/08/2

564
12,170.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64077549362

จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,640.00 บาท

9,640.00 บาท

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 1,300.00
ตรายาง สำเนาถูกต้อง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผอ.กอง
การศึกษาฯ 3 บรรทัด (หมึกในตัว)

1

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 1,500.00ตรายาง ทะเบียนรับ 4 บรรทัด (หมึกในตัว)2

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 1,700.00ตรายาง ร่าง/ตรวจ พิมพ์ 5 บรรทัด (หมึกในตัว)3

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 960.00ตรายาง สำเนาถูกต้อง 1 บรรทัด (หมึกในตัว)4

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 960.00ตรายาง ด่วนมาก 1 บรรทัด (หมึกในตัว)5

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 960.00ตรายาง สำเนาคู่ฉบับ 1 บรรทัด (หมึกในตัว)6

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 960.00ตรายาง ฎีกาที่....../....... 1 บรรทัด (หมึกในตัว)7

395050002680
3

ร้านสุวรรณภูมิ 1,300.00
ตรายาง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รองปลัด รก.ผอ.กองการ
ศึกษาฯ 3 บรรทัด (หมึกในตัว)

8

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39505000

26803
ร้านสุวรรณภูมิ

64081402
0925

36/2564
02/08/2

564
9,640.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

64087615294

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มบางรายการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,595.00 บาท

5,595.00 บาท

395020016773
8

เบตงธาราศิลป์ 900.00แผนการดำเนินการฯ พร้อมเข้าเล่ม1

395020016773
8

เบตงธาราศิลป์ 540.00รายงานกระบวนการดำเนินงานฯ พร้อมเข้าเล่ม2

395020016773
8

เบตงธาราศิลป์ 700.00ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 53

395020016773
8

เบตงธาราศิลป์ 415.00ถ่ายเอกสารชุด LPA ประจำปี พ.ศ.25644

395020016773
8

เบตงธาราศิลป์ 3,040.00
ร่างข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อม
เข้าเล่ม

5

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39502001

67738
เบตงธาราศิลป์

64081454
3083

39/2564
27/08/2

564
5,595.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


