


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64127079887

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,604.00 บาท

4,604.00 บาท

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 2,400.00หลอด LED ALVA ยาว1

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 1,500.00สายอ่อน VFF 2x2.5 ซม.2

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 445.00หลอด LED 18W3

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 140.00ข้อต่อสาย ขนาด 10 มม.4

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 50.00ผ้าเทปพันสายไฟ ม้วนใหญ่5

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 69.00เคเบิลไทร์ขนาด 8 นิ้ว6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 641214068383 16/2565 22/11/2564 4,604.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64117132784

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,360.00 บาท

1,360.00 บาท

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 1,100.00เครื่องทองน้อย1

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 260.00กาวสองหน้า2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 641114215549 9/2565 01/11/2564 1,360.00 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

64117171233

ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 17,000.00

สำหรับงานสำนักงานแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo V50t (CPU) intel core i3 ความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย , (RAM) ชนิด DDR4  4 GB ,

Solid State Drive ขนาดความจุ256 GB

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 641114238375 15/2565 10/11/2564 17,000.00 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

64117142281

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,300.00 บาท

4,300.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 4,300.00เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 641114235618 11/2564 10/11/2564 4,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117135108

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 8,900.00เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 641114223181 12/2564 10/11/2564 8,900.00 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

64097218805

ซื้อเครื่องพิมพ์อิงเจ็ต ยี่ห้อ Epson L3110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,300.00 บาท

4,300.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 4,300.00เครื่องพิมพ์ อิงเจ็ต ยี่ห้อ Epson L๑๑๐ อิงค์แท้งจากโรงงานผู้ผลิต1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 640914363614 58/2564 08/09/2564 4,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64107087081

จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,748.00 บาท

2,748.00 บาท

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 252.00
ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน

ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 28x180 ซม.
1

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00
ป้ายไวนิลศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

ขนาด 120x240 ซม.
2

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00
ป้ายไวนิลสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 120x240 ซม.
3

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 1,200.00
ป้ายไวนิลโครงประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 120x240 ซม.
4

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00
ป้ายไวนิลประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 120x240 ซม.
5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 641014102044 1/2565 04/10/2564 2,748.00 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

64117521704

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

890.00 บาท

890.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 890.00

ซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson L๓๑๑๐ รหัส ๔๘๐-๖๔-๐๐๔๑ตรวจเช็ดระบบ แช่น้ำยาล้าง

หัวพิมพ์ -ซ่อมชุดดึงกระดาษ-เติมหมึกสีดำ Epson T00๓ พร้อมไล่หมึกดำและสีตรวจ

เช็ดระบบ Printer lnkjet

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 641214024336 6/2565 30/11/2564 890.00 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

64117146639

ซื้อชุดเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,750.00 บาท

5,750.00 บาท

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 3,200.00อินเวอร์เตอร์ 1800W1

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 850.00ไมค์สาย2

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 1,700.00ฮอน OBOM3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 641114216381 102565 09/11/2564 5,750.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64117207334

ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุวิทยาและการแพทย์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,832.00 บาท

104,832.00 บาท

0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 104,832.00
วัสดุอุปกรณ์และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 641114217617 13/2565 10/11/2564 104,832.00 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

64107128700

จ้างพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3311400231924 นายศิริศักดิ์  ทองเชิด 1,000.00พวงมาลาดอกไม้สด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 นายศิริศักดิ์  ทองเชิด 641014106073 2/2565 08/10/2564 1,000.00 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

64117308465

จ้างจ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,940.00 บาท

8,940.00 บาท

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 2,340.00
หนังสือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.

2562 และระเบียบกรรมการการเลือกตั้งฯ
1

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 300.00คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 2,100.00แบบพิมพ์ กปน.3

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 800.00ตราประทับบัตรเลือกตั้ง4

0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 3,400.00คู่มือ จพง.ปน.5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315549000196 บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด 641114262236 5/2565 29/10/2564 8,940.00 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

64117257392

จ้างป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,946.00 บาท

26,946.00 บาท

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 864.00
ป้ายไวนิลเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกอบต.ประชาสัมพันธ์ติดข้างรถ ขนาด

120x240 ซม.
1

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 1,800.00ป่ายไวนิลรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. ขนาด 200x600 ซม.2

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 10,800.00ป้ายไวนิลเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. ขนาด 120x240 ซม.3

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 1,650.00ป้ายไวนิลหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. ขนาด 60x120 ซม.4

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 432.00ป้ายไวนิลโครงการอบรม กบน. ขนาด 120x240 ซม.5

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 5,400.00ป้ายไวนิลการนับคะแนนเลือกตั้ง ขนาด 300x600 ซม.6

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 6,000.00ป้ายไวนิลโครงขั้นตอนการเลือกตั้ง ขนาด 120x240 ซม.7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 641114229212 4/2565 25/10/2564 26,946.00 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

64107263552

จ้างพวงมาลาดอกไม้สดวันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 1,000.00พวงมาลาดอกไม้สดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 641014215897 3/2565 20/10/2564 1,000.00 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

64117298054

ซื้อวัดสุก่อสร้างเพื่อทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,790.00 บาท

5,790.00 บาท

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 250.00ไม้อัด ขนาด 3 มล.1

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 100.00สกูรหัวกลม ขนาด 8x3/4 นิ้ว2

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 4,080.00เหล็ก ขนาด 1x1x1.5 นิ้ว3

1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 1,360.00ไม้อัด ขนาด 4 มล.4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311000184736 บ้านเฮาค้าวัสดุ 641114261183 14/2565 10/11/2564 5,790.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


