


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65067168236

ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 12,500.00

เก้าอี้สำนักงานมีล้อ หมุนได้ กว้าง 58 ลึก 60 สูง 90 เซ็นติเมตร พนักพิงเตี้ย เบาะ

ที่นั่งบุด้วยฟองน้ำวัสดุหุ้มหนังเทียม มีที่เท้าแขนทำจากพลาสติก โช้คไฮโดรลิค (ปรับ

ระดับสูง-ต่ำได้)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650614146608 54/2565 06/06/2565 12,500.00 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

65057510714

ซื้อเก้าอี่สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 5,000.00

เก้าอี้สำนักงานมีล้อ หมุนได้ กว้าง 58 ลึก 60 สูง 90 เซ็นติเมตร พนักพิงเตี้ย เบาะ

ที่นั่งบุด้วยฟองน้ำวัสดุหุ้มหนังเทียม มีที่เท้าแขนทำจากพลาสติก ขาเก้าอี้ขาเหล็ก โช้ค

ไฮโดรลิค (ปรับระดับสูง-ต่ำได้)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650614133896 53/2565 06/06/2565 5,000.00 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

65067260739

ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,800.00 บาท

4,800.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 4,800.00

เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว ดังนี้1.พนักพิง ขนาดกว้าง 64 ลึก 72 สูง 119 ซม.2.พนัก

งพิงเบาะที่นั่งบุด้วยฟองน้ำหนาวัสดุหนังเทียม3.แขนเก้าอี้ทำจากเหล็กดัดขึ้นรูป

หุ้มหนังเทียม4.ขาเหล็กขุบโคเมี่ยม 5.้

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650614278483 61/2565 13/06/2565 4,800.00 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

65067043187

ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 22,000.00คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบประมวลผล แบบที่ 11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650614190342 63/2565 13/06/2565 22,000.00 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

65067073258

ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,900.00 บาท

8,900.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 8,900.00เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 11

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650614158452 64/2565 13/06/2565 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

65067126343

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 500.00
ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสพัสดุ 416-63-0036 ปรับปรุงระบบ Windows

Program,Scan Virusสำรองข้อมูล ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650614148779 26/2565 02/06/2565 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

65067324336

ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,100.00 บาท

17,100.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 17,100.00
ตู้เก็บเอกสาร  รายละเอียด ดังนี้-เป็นตู้เหล็ก 2 บาน-ตามแบบที่มีจำหน่ายทั่วไปตาม

ท้องตลาด-มีมือจับชนิดบิด-มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650614276085 65/2565 13/06/2565 17,100.00 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

65057509957

ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 9,000.00
โต๊ะทำงานไม้ปาติเกิ้ล กว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม.สูง 75 ซม. มี 2 ประตู  2 ลิ้นชัก

พร้อมกุญแจล็อค
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650614133454 52/2565 06/06/2565 9,000.00 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

65067255559

ซื้อโต๊ะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 25,000.00

โต๊ะผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด ใน 1 ชุด มี3 ชิ้น ประกอบด้วย-โต๊ะขนาดกว้าง 180 ลึก

89 สูง 76 ซม. โครงสร้างทำจากไม้ MDF ปิดผิวด้วยวัสดุลายไม้ เคลือบพ่นด้วยแลค

เกอร์ หน้าโต๊ะเสริมกระจกใส-ตู้ข้างวางเอกสาร/คอจ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650614276755 60/2565 13/06/2565 25,000.00 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

65067261908

ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,800.00 บาท

4,800.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 4,800.00
โต๊ะหมู่บูชาทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 7x7 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะ

แท่นบูชา 7 ชิ้น
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650614279467 62/2565 16/06/2565 4,800.00 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

65057533396

ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 22,000.00คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650614151997 55/2565 10/06/2565 22,000.00 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

65067494691

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,590.00 บาท

1,590.00 บาท

3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 1,590.00ไมค์สาย SHURE รุ่น SV ๑๐๐1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000152474 นาย กิตติ บุราสุข (กิตติวิทยุ) 650614492176 67/2565 20/06/2565 1,590.00 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

65067490706

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,350.00 บาท

1,350.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,350.00Adapter Lenovo ๒๐ V/๓.๒๕ A (๔.๐ x ๑.๗) For Notebook Lenovo1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650614493391 66/2565 20/06/2565 1,350.00 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

65067226455

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,940.00 บาท

3,940.00 บาท

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 600.00เมาส์ ไร้สาย SIGNO ๒.๔ WIRESS GAMING1

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 1,900.00
หมึกพิมพ์เทียบเท่า HP CE ๒๘๕A LASERJET(๘๕A) ปริมาณการพิมพ์ ๕% บน

กระดาษขนาด A๔  พริ้นเอกสารได้ ๑,๖๐๐ หน้า
2

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 1,440.00หมึกเดิม EPOSON ๐๐๓ ชนิดพ่น สี ดำ / ฟ้า / แดง /เหลือง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315560001632
บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์

จำกัด
650614277912 56/2565 13/06/2565 3,940.00 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

65067237392

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,060.00 บาท

1,060.00 บาท

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 1,060.00
ปลั๊กไฟฟ้า Randy platinum ๕ ช่อง ๓ เมตร สายไฟขนาด ๓ x ๐.๗๕ รับไฟ ๒๓๐๐

w ขนาดยาว ๕ เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315560001632
บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์

จำกัด
650614358305 58/2565 13/06/2565 1,060.00 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

65067085594

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 8,000.00วัสดุสำนักงานจำนวน  7  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315560001632
บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์

จำกัด
650614148714 51/2565 06/06/2565 8,000.00 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

65067409494

ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,125.00 บาท

3,125.00 บาท

0313564003221 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญาดี 3,125.00กระดาษถ่ายเอกสาร Double A 80g1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313564003221 ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัญญาดี 650614401255 59/2565 13/06/2565 3,125.00 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

65067230548

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,990.00 บาท

4,990.00 บาท

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 2,950.00กระดาษถ่ายเอกสาร idea WORK A๔ กระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ๕๐๐ /รีม1

0315560001632 บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด 2,040.00
แฟ้ม ห่วง ตราช้าง ๓ นิ้ว ๑๒๐ A๔ /สีดำ เป็นปกแข็งสามารถตั้งวางบนชั้นวางได้ หนา

๑-๒ นิ้ว
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315560001632
บริษัท ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์

จำกัด
650614279187 57/2565 13/06/2565 4,990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


