


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64057444839

จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

257,200.00 บาท

258,900.00 บาท

0313560002581 หจก.ผลชูตระกูลกิจก่อสร้าง 256,000.00งานบริการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313560002581 หจก.ผลชูตระกูลกิจก่อสร้าง 640622003825 8/2564 09/06/2564 256,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64067277378

ซื้อเครื่องพิมพ์อิงเจ็ต ยี่ห้อ Epson L3110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,300.00 บาท

4,300.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 4,300.00

เครื่องพิมพ์อิงเจ็ต ยี่ห้อ Epson L3110 อิงค์แท้งค์จากโรงงานผู้ผลิตมัลติฟังก์ชั่น

Print-Copy-Scan Prnt Speed ขาวดำ 8.8/สี5.0 (แผ่น/นาที)  ความละเอียด สูงสุด

5760 X 1440 dpi ความเร็วสูงสุด 1.7 dpi

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 640614292479 27/2564 16/06/2564 4,300.00 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

64067508844

ซื้อเครื่องพิมพ์อิงเจ็ต ยี่ห้อ Epson L3110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,300.00 บาท

4,300.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 4,300.00
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ยี่ห้อ Epson L3110 อิงค์แท้งค์จากโรงงานผู้ผลิตมัลติฟังก์ชั่น

Print-Copy +Scan
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 640614420954 28/2564 21/06/2564 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

64057441557

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

5311090053329 นายสมศักดิ์  สะลอยรัมย์ 6,000.00จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311090053329 นายสมศักดิ์  สะลอยรัมย์ 640614023533 36/2564 30/04/2564 6,000.00 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

64077113616

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,700.00 บาท

5,700.00 บาท

5311090053329 นายสมศักดิ์  สะลอยรัมย์ 5,700.00
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า

ของทางราชการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311090053329 นายสมศักดิ์  สะลอยรัมย์ 640714116615 40/2564 02/06/2564 5,700.00 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

64067093785

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บร 6355 บุรีรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,118.43 บาท

4,118.43 บาท

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 4,118.43ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บร 6355 บุรีรัมย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 640614095802 39/2564 02/06/2564 4,118.43 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

64067529222

ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 5,400.00หน้ากากอนามัย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 640714056305 30/2564 21/06/2564 5,400.00 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

64077011847

ซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,600.00 บาท

15,600.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 15,600.00ตู้เอกสารเหล็ก 2 บานเปิด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 640714049085 35/2564 01/07/2564 15,600.00 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

64067568701

ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้อนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 15,000.00
โต๊ะอาหารขนาดยาว ๑๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๖๐ เซนติเมตรสูง ๖๐ เซนติเมตร เก้าอี้

ม้าขนาดยาว ๑๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๓๐ เซนติเมตร สูง  ๓๐ เซนติเมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 640714014201 33/2564 30/06/2564 15,000.00 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

64067543806

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300,328.80 บาท

300,328.80 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 134,232.00นมพลาสเจอร์ไรส์ ตรานมโรงเรียน  ชนิดถุง  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี.1

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 166,096.80.นม UHT ชนิดกล่อง  ตรานมโรงเรียน  ชนิดถุง  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ซีซี.2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
640714051205 25/2564 11/06/2564 300,328.80 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

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64047093879

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก(กรณีฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,294.00 บาท

1,294.00 บาท

0994000324693 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด 807.00น้ำมันดีเซล1

0994000324693 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด 487.00แก๊สโซฮอล์ 952

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000324693
สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ

จำกัด
640414099091 20/2564 05/04/2564 1,294.00 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

64067470794

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,661.00 บาท

4,661.00 บาท

5311090011197 หจก. ศรีฟ้าการไฟฟ้า 645.00หลอดทอร์นาโด 24W1

5311090011197 หจก. ศรีฟ้าการไฟฟ้า 298.00ปลั๊กไฟเซฟตี้ ยาว 10 เมตร2

5311090011197 หจก. ศรีฟ้าการไฟฟ้า 198.00ขั่วห้อยพร้อมสาย ยาว 10 เมตร3

5311090011197 หจก. ศรีฟ้าการไฟฟ้า 140.00หลอด LED 15W4

5311090011197 หจก. ศรีฟ้าการไฟฟ้า 3,380.00โคมไฟสปรอตไลท์ 100W5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311090011197 หจก. ศรีฟ้าการไฟฟ้า 640614418414 31/2564 21/06/2564 4,661.00 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

64067465024

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,726.00 บาท

3,726.00 บาท

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 1,650.00ผ้าซับในสีม่วง ขนาด 44/45 ยาว 60 หลา1

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 576.00ถ่านไมโครโฟน 9V2

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 350.00

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบรินทรเทพยวรางกูร

สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศ

ยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร

3

3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 1,150.00พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100901504517 ร้านแอ๊ดวิทยา 640614420121 29/2564 21/06/2564 3,726.00 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

64067131482

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,040.00 บาท

8,040.00 บาท

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 2,240.00หมึกเติม Epson L220/360/1

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 5,800.00หมึกเลเซอร์ Canon-326-for-lbp-6200D2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313539001261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์

แอนด์ เซอร์วิส
640614136972 13/2564 04/06/2564 8,040.00 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

64067200507

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,520.00 บาท

14,520.00 บาท

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 3,000.00หมึกอิ้งเจ้ท Brother Lc-3619BK/J3930/3530/1

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 3,840.00หมึกอิ้งเจ้ท Brother Lc-3617M/J3930/3530/22

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 3,840.00หมึกอิ้งเจ้ท Brother Lc-3617C/J3930/3530/23

0313539001261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 3,840.00หมึกอิ้งเจ้ท Brother Lc-3617y/J3930/3530/24

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313539001261
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์

แอนด์ เซอร์วิส
640614209440 24/2564 11/06/2564 14,520.00 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

64067337566

อาหารเสริม (นม)  โรงเรียน

56,448.00 บาท

56,448.00 บาท

0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 56,448.00
อาหารเสริม (นม) ตรานมโรงเรียน นม ยู เอช ที  ชนิดกล่อง  ขนาดบรรจุ  ไม่น้อยกว่า

200 ซีซี.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000310471 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด 640614298647 22/2564 02/06/2564 56,448.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


