


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65037515188

ซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อ DAYTON ขนาด 245/70R 107 H จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,985.80 บาท

15,985.80 บาท

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 15,985.80ยางรถยนต์ยี่ห้อ DAYTON ขนาด 245/70R 107 H1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 650314465347 36/2565 21/03/2565 15,985.80 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

65037002513

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,875.00 บาท

1,875.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 1,875.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาดA4 (210 x 297 ม.ม.) 80 แกรม เนื้อ

กระดาษขาว ผิวเรียบลื่น สามารถใช้พิมพ์งานได้ทั้ง 2 ด้าน บรรจุ 500 แผ่น
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650314046315 32/2565 03/03/2565 1,875.00 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

65037062552

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,433.00 บาท

10,433.00 บาท

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 10,433.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315560001632
บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์

จำกัด
650314064517 33/2565 03/03/2565 10,433.00 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

65037321824

ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๗๖๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

699.00 บาท

699.00 บาท

3311000743707 พลทวีการช่าง 699.00อุปกรณ์ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๗๖๗๕1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000743707 พลทวีการช่าง 650314427027 34/2565 11/03/2565 699.00 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

65037393900

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0305546000829 ฮีโน่นครราชสีมา 9,749.84เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้า ทะเบียน 83-1924 บุรีรัมย์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305546000829 ฮีโน่นครราชสีมา 650314354989 15/2565 16/03/2565 9,749.84 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

65037537229

จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,014.00 บาท

1,014.00 บาท

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 864.00ป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้1

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 150.00ป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 650314455743 16/2565 21/03/2565 1,014.00 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

65037312789

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,880.00 บาท

7,880.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 7,820.00

ตลับหมึก HPLaserjet P1102 (หมึกเทียบ)  2 กล่องตลับหมึก Brother HL-l2375

หมึกเทียบ 1 กล่อง,หมึกเติม (T003) 4ขวด 1 ขวดหมึกเติม Epson 664 ดำ 1 ขวด

ตลับหมึก Canon325(หมึกแท้)1 กล่อง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650314430776 35/2565 21/03/2565 7,820.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


