


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65057222883

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,890.00 บาท

1,890.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 500.00
ซ่อมคอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบ Windows Program,scan Virus สำรองข้อมูล ตรวจ

เซ็คระบบคอมพิวเตอร์
1

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,390.00
ซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon เปลี่ยน ลูกยางดึงกระดาษ เปลี่ยนชุดดรัมตรวจเช็คระบบ

Printer Laser
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650514258465 22/2565 17/05/2565 1,890.00 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

65057101503

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 500.00
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0032 - ปรับปรุงระบบ Windows ลง

Program ต่างๆ และ Scan Virus
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650514107127 21/2565 02/05/2565 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

65057440846

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,380.00 บาท

4,380.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 4,380.00

คอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง  ปรับปรุงระบบ  Windows Program, Scan Virus 1 ชุด

ราคา  500  บาท , ปรับปรุง Harddisk 1 TB หน่วยจัดเก็บข้อมูล  1 ตัว 2,490  บาท

, เปลี่ยน DDR RAM 4 GB 1 ตัว ราคา 1,390 บาท

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650514394455 25/2565 25/05/2565 4,380.00 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

65057061163

ซื้อยางรถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 14,000.00ยางรถตู้โดยสาร ยี่ห้อ Dunlop-LT37 215 70 151

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 650514068591 38/2565 02/05/2565 14,000.00 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

65067141960

ซื้อพานดอกไม้พลาสติกสีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,050.00 บาท

1,050.00 บาท

3311400231924 มะลิซ้อนดอกไม้สด 1,050.00พานดอกไม้พลาสติกสีม่วง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพาน 6 นิ้ว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 มะลิซ้อนดอกไม้สด 650614125529 49/2565 31/05/2565 1,050.00 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

65057269752

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,010.00 บาท

8,010.00 บาท

0313539001261 ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 8,010.00
ตลับหมึก บราเธอร์ LC 3617 สีดำ 3 ตลับ, สีฟ้า 4 ตลับ,สีเหลือง 4 ตลับ,สีชมพู 4

ตลับ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313539001261 ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส 650514232296 45/2565 17/05/2565 8,010.00 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

65057438519

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,360.00 บาท

4,360.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 2,550.00ตลับหมึก  HPLaserjet P1102 (HP85A)1

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,560.00หมึกเติม  Canon  G2010 (790GL) สีดำ,สีฟ้า,สีเหลือง,สีชมพู2

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 250.00Mouse  USB3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650514418703 48/2565 25/05/2565 4,360.00 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

65057396716

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 4,690.00
1.ตลับหมึกเท่าเทียบ HP 85A ใช้กับเครื่องพิมพ์ HPLaserjet P1102 จำนวน 2 ตลับ

2.ตลับหมึกแท้ TN2480 ใช้กับเครื่องพิมพ์ Brother HL-l2375 DW จำนวน 1 ตลับ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650514350163 47/2565 23/05/2565 4,690.00 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

65057124834

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ทำผีเสื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,491.00 บาท

4,491.00 บาท

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 885.00พานดอกไม้1

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 1,200.00ธง ว.ป.ร. ขนาด 50x75 ซม.2

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 350.00รูปภาพ ร.103

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 405.00มีดคัตเตอร์ SDI4

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 45.00ลวดสี5

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 425.00กาวแท่งเล็ก (กาวร้อน)6

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 90.00กาวลาเท็กซ์7

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 255.00ปืนกาวเล็ก8

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 70.00กาวแท่ง (กาวร้อน)9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 35.00เชือก10

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 135.00ลวดพันก้าน11

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 70.00เม็ดโฟมใหญ่12

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 30.00เม็ดโฟมเล็ก13

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 60.00ลูกปัด14

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 96.00ลวดกำมะหยี่15

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 135.00กระดาษการ์ดขาว16

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 60.00ดินสอ17

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 145.00กระดาษถ่ายเอกสาร18

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 650514146195 39/2565 02/05/2565 4,491.00 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

65057085278

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,870.00 บาท

17,870.00 บาท

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 17,870.00

1.หลอดไฟ LEDแบบยาว 78 หลอด 2.ขั้วขานีออนกดล๊อค 148 อัน 3.โคมถนน2X40

W(เฉพาะโคม) 8 ชุด4.ผ้าเทปพันสายไฟ ม้วนใหญ่ 3ม้วน 5.แมคเนติก2ตัว6. สวิทย์

แสงแดด 3Aเซลคอน 1ตัว 7.ข้อต่อสาย16 มม. 3 แถว

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 650514235126 44/2565 17/05/2565 17,870.00 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

65057363675

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,155.00 บาท

13,155.00 บาท

0313564003221 หจก.ปัญญาดี 13,155.00วัสดุสำนักงาน 14 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313564003221 หจก.ปัญญาดี 650514351016 46/2565 23/05/2565 13,155.00 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

65067085966

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,200.00 บาท

8,200.00 บาท

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 3,500.00ผ้าซับในสีขาว1

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 3,500.00ผ้าซับในสีม่วง2

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 1,200.00ธง สท. ขนาด 50x75 ซม3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 650614111995 50/2565 31/05/2565 8,200.00 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

65057277746

จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100.00 บาท

2,100.00 บาท

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 1,600.00อาหารกลางวันผัดกระเพาหมูสับ ข้าว ต้มเล้ง ส้มตำ ไข่เจียว แตงโมง1

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 500.00อาหารว่างและเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำ เค้กส้ม โอวัลติน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 650514230020 23/2565 17/05/2565 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

65057028215

จ้างตรวจเช็คระบบความเย็นรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 4752 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 1,950.00มอรเตอร์ระบายแผงแอร์ 2 สปีด1

0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 2,750.00ชุดหน้าครัชคอมแอร์2

0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 1,100.00เติมน้ำยาแอร์3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 650514069256 20/2565 02/05/2565 5,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


