


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087189198

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,785.00 บาท

4,785.00 บาท

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 1,595.00้ผ้าซับในสีขาว ขนาด 44/45x60 หลา1

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 3,190.00ผ้าซับในสีเหลือง ขนาด 44/45x60 หลา2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 650814303047 73/2565 02/08/2565 4,785.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087223983

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,100.00 บาท

5,100.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 5,100.00หมึกเครื่องพิมพ์ HPLaserjet P1102 (HP85A)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650814344350 75/2565 02/08/2565 5,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087136154

จ้างซ่อมระบบแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 9,000.00
เปลี่ยนระบบแอร์  ดังนี้-เปลี่ยนมอเตอร์โบเวอร์พัดลม-เปลี่ยนคอยเย็น-ล้างตู้+แวกเดิม

น้ำยา-เติมน้ำมันคอย-เปลี่ยนชุดหน้าคอมแอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 650814363401 39/2565 02/08/2565 9,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087345476

จ้างประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100.00 บาท

2,100.00 บาท

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 1,600.00ผัดกระเพาเครื่องในไก่ องุ่นไข่ปลา ข้าว ไข่ดาว1

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 500.00กาแฟ น้ำ เค้กรสส้ม เค้กรสช๊อคโกแลต โอวัลติน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 650814343254 40/2565 04/08/2565 2,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087573803

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,500.00 บาท

5,500.00 บาท

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 5,500.00ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อCanon รุ่น ir 25251

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303561000328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ

เซ็นเตอร์  กรุ๊ป
650814482544 41/2565 15/08/2565 5,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087349054

ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 4,500.00โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650814375317 76/2565 15/08/2565 4,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087188380

ซื้อยางรถยนต์(รถกระบรรทุกติดเครน) หมายเลขทะเบียน 83-1924 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

58,200.00 บาท

58,200.00 บาท

0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 58,200.00ยางรถบรรทุกติดเครน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 650814287727 77/2565 15/08/2565 58,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65077323434

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33,418.00 บาท

33,418.00 บาท

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 33,418.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 650814287984 78/2565 15/08/2565 33,418.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087412479

ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,870.00 บาท

59,870.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 7,990.00

NVR 16 CH.(เครื่องบันทึกแบบเน็ตเวิร์ค) ยี่ห้อ Dahua จำนวน 1 กล่อง ดังนี้-รุ่น

DHNVR 2116 HS-2-H265/G264 Codes decoding-Max 80 Mbps incoming

bandwidth-UP to 8 Mbs resolution preview playback-UP O

1

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 12,450.00Camera ip SF125 H ความละเอียด 2 ล้านพิกเชล Len 2.82

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 3,990.00Harddisk 2 TB.For CCTV3

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 2,990.00Switching Hub 8 Port POE+2 Port Upling4

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 19,950.00Block  pipe 7 สายแลน Out door ค่าอุปกรณ์รวมทุกอย่าง5

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 2,500.00เครื่องสำรองไฟ 480 Watt อย่างน้อย 15 นาที6

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 10,000.00ค่าบริการพร้อมติดตั้ง7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650814471873 79/2565 16/08/2565 59,870.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087425778

ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ HP Laserjet ๑๐๗ A ของศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,600.00 บาท

2,600.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 2,600.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ HP Laserjet ๑๐๗A ความละเอียด ๑,๒๐๐x๑,

๒๐๐ dpi ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที หน่วยความจำ ๖๔ MB
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650814483937 80/2565 16/08/2565 2,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087600719

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,790.00 บาท

8,790.00 บาท

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 270.00ทินเนอร์ผสมสีย้อมไม้1

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 440.00สีย้อมไม้2

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 680.00บานพับแสตนเลส3

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 530.00ลูกบิดประตูแสตนเลส4

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 6,870.00ประตูไม้สยาแดง ขนาด  80x200 ซม.5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 650814623970 81/2565 23/08/2565 8,790.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087756023

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,600.00 บาท

3,600.00 บาท

0313564003221 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญาดี 3,600.00กระดาษถ่ายเอกสารA4-75g Hi-PLUS1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313564003221 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญาดี 650814672628 82/2565 24/08/2565 3,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087759427

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

210.00 บาท

210.00 บาท

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 210.00สมุดบัญชีมุมผ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 650814671649 83/2565 24/08/2565 210.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087763744

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,250.00 บาท

1,250.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,250.00หมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M203dn (HP30A)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650814673763 84/2565 24/08/2565 1,250.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087563952

จ้างซ่อมแซมลำโพงเครื่องเสียงพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,850.00 บาท

1,850.00 บาท

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 1,850.00ซ่อมแซมลำโพงเครื่องเสียงพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 650814558890 42/2565 23/08/2565 1,850.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087736814

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 1,600.00ผัดคะน้าหมูกรอบ กล้วยหอม ข้าว ไข่ดาว จำนวน 1 มื้อ1

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 400.00กาแฟ น้ำ เค้กกล้วยหอม น้ำ โอวัลติน จำนวน 1 มื้อ2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 650814674353 43/2565 24/08/2565 2,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65087772622

วัสดุคอมพิวเตอร์

10,120.00 บาท

10,120.00 บาท

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 10,120.00

1.ตลับหมึกสีฟ้า 3 ตลับ  2.ตลับหมึกสีชมพู 3 ตลับ 3.ตลับหมึกสีเหลือง จำนวน 3

ตลับ 4.ตลับผงหมึกเลเซอร์  cannon lbp6230dn จำนวน 1 กล่อง 5. ตลับผงหมึก

เลเซอร์ HP1102 จำนวน 1 กล่อง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313539001261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์

แอนด์ เซอร์วิส
650814677749 85/2565 31/08/2565 10,120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


