
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 
เรื่อง  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน  2564 

-------------------------------------------------------------------- 
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน

ความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ประชาชนตรวจดูได้ 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ 2 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
นั้น และเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง 
จึงประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ทุกเดือน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 

(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง



แบบ สขร.๑

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง (โดยสงัเขป) หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

1 จ้างท าตรายางช าระค่าฝากส่ง 2 อนั 500.00 500.00 โดยวิธีเจาะจง ร้านพงษศิ์ลปบ์ล็อก/ ร้านพงษศิ์ลปบ์ล็อก/ เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างท า 27-เม.ย.-64
500.00 บาท 500.00 บาท นัน้โดยตรง

2 จ้างเหมายามจ านวน 7 คน ๆ ละ ใบส่ังจ้าง
4,500.-บาท ประจ าเดือน เม.ย.64 31,500.00 31,500.00 โดยวิธีเจาะจง นายสการียา  เจ๊ะแม นายสการียา  เจ๊ะแม - 1/2564 / 30 ก.ย.63
 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นจะรังตาดง 1 คน นายหามะ  หะสีแม นายหามะ  หะสีแม - 2/2564 / 30 ก.ย.63
 -องค์การบริหารส่วนต าบล 6 คน นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ นายฮุสดี  หะยีเจะโซะ - 3/2564 / 30 ก.ย.63

นายสมาแอ  วาแน นายสมาแอ  วาแน - 4/2564 / 30 ก.ย.63
นายอาสน ีสามะ นายอาสน ีสามะ - 5/2564 / 30 ก.ย.63
นายอบัดุรเราะฮ์มาน บาซา นายอบัดุรเราะฮ์มาน บาซา - 5/2564 / 30 ก.ย.63
นายอบัดุลเลาะ สาวี นายอบัดุลเลาะ สาวี - 7/2564 / 30 ก.ย.63

3 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นจะรังตาดง 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายไซดี  ตาเยะ/ นายไซดี  ตาเยะ/ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.64 7,000.- บาท 7,000.- บาท 8/2564 / 30 ก.ย.63

ใบส่ังจ้าง
4 จ้างเหมาคนงานรถดับเพลิง จ านวน 2 คน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายสุไลมาน มะและ/ นายสุไลมาน มะและ/ - 9/2564 / 30 ก.ย.63

ๆ ละ 7,000.-บาท ประจ าเดือน เม.ย.64 นายสะมะแอ เระแตวา นายสะมะแอ เระแตวา 10/2564 / 30 ก.ย.63
- ใบส่ังจ้าง

5 จ้างเหมาคนงานรถขยะ จ านวน 2 คน 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายรอซาลี หะยีเจะโซะ นายรอซาลี หะยีเจะโซะ - 11/2564 / 30 ก.ย.63
ๆ ละ 7,000.-บาท ประจ าเดือน เม.ย.64 นายมฮูามะ สะมะแอ นายมฮูามะ สะมะแอ 12/2564 / 30 ก.ย.63

6 จ้างเหมาคนงาน ศพด.บา้นปา่บอน 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายมะยามงิ ปาดอ นายมะยามงิ ปาดอ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.64 7,000.- บาท 7,000.- บาท 13/2564 / 30 ก.ย.63

7 จ้างเหมาบริการครูพี่เล้ียง ศพด.บา้นปา่บอน - - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 2 คน ๆ ละ 7,000.-บาท 14,000.00 14,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวอยัลดา  คงนวลใย 14/2564 / 30 ก.ย.63
ประจ าเดือน เม.ย.64 นางสาวมมุงินะห ์เจะเย๊าะ 15/2564 / 30 ก.ย.63

8 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นายอซีอ  หะเด็ง/ นายอซีอ  หะเด็ง/ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.64 7,000.- บาท 7,000.- บาท 16/2564 / 30 ก.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน.........เมษายน........... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารสว่นต าบลท่าธง..........

วันที่......3......เดอืน.....พฤษภาคม....2564.....

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของสญัญา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง (โดยสงัเขป) หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ/จา้ง

9 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 3,500.00 3,500.00 โดยวิธีเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารอกัษรสิริสิน/ ศูนย์ถ่ายเอกสารอกัษรสิริสิน/เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างท า/ ใบส่ังจ้าง
จ านว 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท 3,500.- บาท 3,500.- บาท เช่าพัสดุนัน้โดยตรง 17/2564 / 30 ก.ย.63
ประจ าเดือน เม.ย.64

10 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่พัสดุ 7,000.00 7,000.00 โดยวิธีเจาะจง นางสาวอษุณีย์ สามะแอ/ นางสาวอษุณีย์ สามะแอ/ - ใบส่ังจ้าง
จ านวน 1 คน ประจ าเดือน เม.ย.64 7,000.- บาท 7,000.- บาท 30/2564 / 31 ม.ีค.64

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงเพื่อใช้ในการ 18,300.00 18,300.00 โดยวิธีเจาะจง หจก.รามนัปโิตรเลียม หจก.รามนัปโิตรเลียม เปน็ผู้มอีาชีพขาย บนัทึกตกลงซ้ือ
ปฏบิติังานในราชการ ประจ าเดือน 18}300.00 บาท 18}300.00 บาท พัสดุนัน้โดยตรง 2/2564 / 30 ธ.ค.63
เม.ย.64 จ านวน 862.790 ลิตร

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน.........เมษายน.......... 
หน่วยงาน..........องค์การบริหารสว่นต าบลท่าธง..........

วันที่......3......เดอืน.....พฤษภาคม....2564.....

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047449393

จ้างเหมาถางป่าริมสายทางภายในตำบลท่าธง จำนวน 18 สายทาง ขนาดกว้างฝั่งละ 1.50-2.00 เมตร ความยาวรวม 30,400 เมตร หรือพื้นที่ถางป่าไม่น้อยกว่า 104,050 ตารางเมตร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
175,844.50 บาท

175,844.50 บาท

1950600036481 นางสาวอัสมะ มะแห 175,000.00

จ้างเหมาถางป่าริมสายทางภายในตำบลท่าธง จำนวน 18 สายทาง ขนาดกว้างฝั่งละ

1.50-2.00 เมตร ความยาวรวม 30,400 เมตร หรือพื้นที่ถางป่าไม่น้อยกว่า 104,050

ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1950600036481 นางสาวอัสมะ มะแห 640524000157 1/2564 05/05/2564 175,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047430871

จ้างทำป้ายไวนิล เรื่องการบังคับใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ขนาด 2.44 x 4.88 เมตร พร้อมไม้อัด โครงเคร่าไม้และติดตั้ง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28,000.00 บาท

28,000.00 บาท

3950100604311 ร้านบุษญาโฆษณา 28,000.00
ทำป้ายไวนิล เรื่องการบังคับใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อไวรัสโค

โรนา 2019 (covid-19) ขนาด 2.44 x 4.88 เมตร พร้อมไม้อัด โครงเคร่าไม้และติดตั้ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950100604311 ร้านบุษญาโฆษณา 640414350717 13/2564 30/04/2564 28,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047366403

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณที่ขัดข้องในตำบลท่าธง จำนวน 31 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,750.00 บาท

7,750.00 บาท

3950600256967 นายวสันต์ ยูนุ 7,750.00

เหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณที่ขัดข้องในตำบลท่าธง จำนวน 31 ต้น ใน หมู่ที่ ๑

จำนวน ๑๔ ตัน หมู่ ๒ จำนวน ๗ ต้น หมู่ ๓ จำนวน  ๔ ต้น  หมู่ ๖ จำนวน  ๕ ต้น

และ หมู่ ๗ จำนวน ๑ ต้น

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950600256967 นายวสันต์ ยูนุ 640414294143 12/2564 27/04/2564 7,750.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047227416

ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก

2,633,000.00 บาท

2,633,000.00 บาท

0735553001319 บริษัท เอส.เมคาโน จำกัด 2,600,000.00
รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0735553001319 บริษัท เอส.เมคาโน จำกัด 640401006156 3/2564 05/05/2564 2,600,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047103242

ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานประเพณีละศิลอด (บูกอปอซอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,180.00 บาท

55,180.00 บาท

3950600259818 ร้านอามี การค้า 55,180.00

วัสดุ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดงานประเพณีละศิลอด (บูกอปอซอ) ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้1.อินทผาลัม จำนวน 40 ลัง 2.น้ำเฮลบลูบอย จำนวน 4

ลัง3.ข้าวสาร จำนวน 8 กระสอบ4.น้ำตาลทราย จำนวน 7 กระสอบ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3950600259818 ร้านอามี การค้า 640414087070 13/2564 07/04/2564 55,180.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047013084

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณที่ขัดข้องในตำบลท่าธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3900200267830 เฟิร์ส ซัพพลาย 29,590.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณที่

ขัดข้องในตำบลท่าธง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900200267830 เฟิร์ส ซัพพลาย 640414054873 12/64 05/04/2564 29,590.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047039196

ซื้อึครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้บุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,000.00 บาท

44,000.00 บาท

0955550000077 บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด 22,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 11

0955550000077 บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด 22,000.00คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0955550000077
บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี

จำกัด
640414050158 11/2564 05/04/2564 44,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047039762

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

0955550000077 บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด 22,000.00คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0955550000077
บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี

จำกัด
640414049506 10/2564 05/04/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

64047039958

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

0955550000077 บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด 17,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0955550000077
บริษัท ยะลาแอดวานซ์เทคโนโลยี

จำกัด
640414050296 9/2564 05/04/2564 17,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


