
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

63097400292

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 2009 สาย หมู่ที่ 4 ต.ตลาดโพธิ์ ถึง หมู่ที่ 4 ต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

และรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.89-001 สายบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 7 ถึงเขต ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,413 ตารางเมตร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,567,000.00 บาท

1,559,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 1,403,370.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

2009และรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.89-001 พื้นที่ดำเนิน

การไม่น้อยกว่า 3,413 ตรม.

0313553000870 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ ช.คอนสตรัคชั่น 1,220,000.00

0313559001207 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสอาร์เมือง 1,365,000.00

0313559001649 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพวัชร์ การโยธา 1,125,000.00

0313559002238 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพิรุณทวีโชค 1,359,000.00

0315556000503 บริษัท เป็นเงินวิศวกรรม จำกัด 1,013,545.00

0323523000111 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสวงฟ้าก่อสร้าง 1,481,300.00

0433535000544 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงรุ่งก่อสร้าง (1992) 1,450,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315556000503 บริษัท เป็นเงินวิศวกรรม จำกัด 631022004376 2/2564 22/10/2563 1,013,545.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

63097518793

จ้างขุดลอกลำห้วยโสกสี (สระกุดหนองใหญ่) บ้านโคกสนวน หมู่ที่ 7 ตำบลตลาดโพธิ์ พื้นที่ดำเนินการ 5,946 ตรม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ลาดเอียง 1 2 หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

12,360 ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
445,700.00 บาท

474,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0205559034663 เอสดับเบิลยูบี กรุ๊ป 445,000.00

ขุดลอกลำห้วยโสกสี (สระกุดหนองใหญ่) บ้านโคกสนวน หมู่

ที่ 7 ตำบลตลาดโพธิ์ พื้นที่ดำเนินการ 5,946 ตรม. ลึกเฉลี่ย

2 ม. ลาดเอียง 1 2 หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

12,360 ลบม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0205559034663 เอสดับเบิลยูบี กรุ๊ป 631022004209 1/2564 19/10/2563 445,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

63107134625

จ้างพวงมาลาดอกไม้สดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 1,000.00พวงมาลาดอกไม้สด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 631014112721 1/2564 06/10/2563 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

63107266225

จ้างพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 800.00

พานดอกไม้สดเพื่อใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย

วันพระะราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 631014217785 2/2564 21/10/2563 800.00 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

63107228752

จ้างพวงมาลาดอกไม้สดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 1,000.00พวงมาลาดอกไม้สด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400231924 ร้านมะลิซ้อน ดอกไม้สด 631014227088 3/2564 20/10/2563 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

63107268667

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,450.00 บาท

6,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0325558000918 บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด 3,500.00ลูกโม่รับภาพ

0325558000918 บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด 1,500.00แผ่นยางทำความสะอาด

0325558000918 บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด 450.00แผ่นยางกันกระดาษซ้อนถาด 1

0325558000918 บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด 450.00ชุดลูกยางดึงกระดาษถาด 2

0325558000918 บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด 550.00Solinoi (ตัวล๊อคถาดกระดาษถาดป้อนมือ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0325558000918 บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด 631014230369 4/2564 21/10/2563 6,450.00 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

63107385881

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จ้างเหมาเวที่การแสดงพร้อมเครื่องเสียง งานประเพณีลอยกระทงตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปี  ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3311000397591 นางพิลาวรรณ  สองสี 10,000.00
จ้างเหมาเตรียมสถานที่จัดงาน จ้างเหมาเวที่การแสดงพร้อม

เครื่องเสียง จำนวน ๑ วัน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000397591 นางพิลาวรรณ  สองสี 631114022339 6/2564 27/10/2563 10,000.00 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

63107381970

จ้างเหมาจ่ายค่าอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3311000704094 ร้านทรัพย์บุญพร้อม 500.00

แผ่นประกอบภาพจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี

ลอยกระทง จำนวน ๒ แผ่น ๆ ละ ๒๕๐ บาท รวมเป็นเงิน

๕๐๐ บาท

3311000704094 ร้านทรัพย์บุญพร้อม 1,000.00
กระทงใหญ่  จำนวน  ๑  อัน  ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็น

เงิน ๑,๐๐๐ บาท

3311000704094 ร้านทรัพย์บุญพร้อม 500.00
กระทงเล็ก  จำนวน  ๒ อัน  ๆ ละ ๒๕๐ บาท รวมเป็นเงิน

๕๐๐ บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000704094 ร้านทรัพย์บุญพร้อม 631114023250 7/2563 28/10/2563 2,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

63107362001

ซื้อซื้อวัสดุค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,484.00 บาท

4,484.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 1,750.00
ถ้วยรางวัลชนะเลิศขนาดใหญ่ เบอร์ ๖๐ มี ๔ เสา จำนวน

๑ ถั้วย ๆ ละ ๑,๗๕๐ บาท เป็ฯเงิน ๑,๗๕๐ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 360.00
โบว์ประกวด ใหญ่เหลือง จำนวน ๓๐ ชิ้น ๆ ละ ๑๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๖๐ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 180.00
เทปผ้ากาว จำนวน ๔ ม้วน ๆ ละ ๔๕ บาท รวมเป็นเงิน

๑๘๐ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 180.00
กรรไกร จำนวน ๒ ด้าม ๆ ละ ๙๐ บาท รวมเป็น ๑๘๐

บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 360.00
เข็มหมุด  จำนวน ๗๒ แผง ๆ ละ ๕ บาท รวมเป็นเงิน

๓๖๐ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 120.00
มีดคัดเตอร์  จำนวน ๒ ด้าม ๆ ละ  ๖๐ บาท รวมเป็นเงิน

๑๒๐ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 192.00
แฟ้มคลิปบอร์ด  จำนวน ๖ แฟ้ม ๆ ละ ๓๒ บาท รวมเป็น

เงิน ๑๙๒ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 140.00ปากาลูกลื่น  จำนวน ๑ กล่อง ๆ ละ ๑๔๐ บาท รวมเป็น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

เงิน ๑๔๐ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 72.00ดินสอ  จำนวน ๑ กล่อง ๆ ละ ๗๒ บาท รวมเป็น ๗๒ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 540.00
แฟ้มโชว์เอกสาร จำนวน ๑๒ แฟ้ม ๆ ละ ๔๕ บาท รวมเป็น

เงิน ๕๔๐ บาท

0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 590.00
กระดาษA ๔ จำนวน ๑ ลัง ๆ ละ ๕๙๐ บาท รวมเป็นเงิน

๕๙๐ บาท

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000318383 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์

จำกัด

631114047195 1/2563 27/10/2563 4,484.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


