


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

65097179658

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,880.00 บาท

5,880.00 บาท

0313564003221 ปัญญาดี 5,880.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 75 แกรม 500 แผ่นและ แฟ้มใส่เอกสาร

120 F สันกว้าง 3 นิ้ว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313564003221 ปัญญาดี 650914178645 89/2565 08/09/2565 5,880.00 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

65087812827

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

421,100.00 บาท

446,000.00 บาท

0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 420,600.00งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จำนวน 2 สาย1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 650922014444 9/2565 15/09/2565 420,600.00 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

65097160981

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,900.00 บาท

69,900.00 บาท

0313564002844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินไทเกอร์ 65,900.00ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ 31

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313564002844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินไทเกอร์ 650922031270 15/2565 27/09/2565 65,900.00 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

65087814010

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

408,300.00 บาท

432,500.00 บาท

0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 408,000.00งานบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 31

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 650922014955 10/2565 15/09/2565 408,000.00 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

65087814239

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

408,300.00 บาท

432,500.00 บาท

0313545000637 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ปรางค์ไม้ 408,000.00งานบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 71

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313545000637 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. ปรางค์ไม้ 650922016281 11/2565 15/09/2565 408,000.00 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

65097556657

ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,580.00 บาท

1,580.00 บาท

0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 1,580.00แอลกอฮอสสเปรย์ 500 ml1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313561000778 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีรีวราพงศ์ 9898 650914489811 92/2565 16/09/2565 1,580.00 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

65097548208

จ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,980.00 บาท

5,980.00 บาท

3620501129951 ร้านเกษวรา 502.00
ค่าถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ

2566 เล่มใหญ่ 3 เล่ม
1

3620501129951 ร้านเกษวรา 558.00ค่าเข้าเล่มเคลือบมันเล่มใหญ่2

3620501129951 ร้านเกษวรา 2,670.00
ค่าถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ

2566 เล่มเล็กจำนวน 30 เล่ม
3

3620501129951 ร้านเกษวรา 2,250.00ค่าเข้าเล่มปกใสเล่มเล็ก4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3620501129951 ร้านเกษวรา 650914514706 55/2565 14/09/2565 5,980.00 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

65097101828

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 500.00งานบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-00221

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650914106556 46/2565 05/09/2565 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

65097522676

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,820.00 บาท

1,820.00 บาท

1311000188481 นายสาธิต  วัฒนะ 450.00ลูกสุูบ1

1311000188481 นายสาธิต  วัฒนะ 240.00น้ำมันเครื่อง2

1311000188481 นายสาธิต  วัฒนะ 80.00ประเกิน3

1311000188481 นายสาธิต  วัฒนะ 70.00หัวเทียน4

1311000188481 นายสาธิต  วัฒนะ 480.00ลูกก้าน5

1311000188481 นายสาธิต  วัฒนะ 500.00ค่าแรง6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311000188481 นายสาธิต  วัฒนะ 650914515462 54/2565 14/09/2565 1,820.00 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

65097506301

จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บท 7675 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,440.00 บาท

47,440.00 บาท

0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 47,440.00ซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313553000837 เอส.เอส.ออโต้แม็กซ์ 650914467099 53/2565 09/09/2565 47,440.00 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

65097707112

ซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ลานเอนกประสงค์) บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

182,000.00 บาท

182,000.00 บาท

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 182,000.00เครื่องออกกำลังกาย (ลานเอนกประสงค์) บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 650914624279 93/2565 26/09/2565 182,000.00 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

65097292744

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro M203dn (HP30A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,250.00 บาท

1,250.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,250.00หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro M203dn (HP30A)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650914323032 90/2565 08/09/2565 1,250.00 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

65097411462

จ้างเหมาจัดทำเอกสารโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3409900064161 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15,000.00

โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี

2565

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3409900064161
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม
650914513935 49/2565 08/09/2565 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

65097092987

จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,900.00 บาท

64,500.00 บาท

0313564002844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินไทเกอร์ 60,900.00ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 81

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313564002844 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวินไทเกอร์ 650922030959 17/2565 27/09/2565 60,900.00 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

65097445590

จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

344,800.00 บาท

365,200.00 บาท

0313560001096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระพล การโยธา 344,000.00งานบริการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จำนวน 3 สายทาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313560001096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระพล การโยธา 650922019444 13/2565 19/09/2565 344,000.00 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

65097229225

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3311000691693 นายสุนทร  ตาน้อย 30,000.00ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000691693 นายสุนทร  ตาน้อย 650914339729 44/2565 05/09/2565 30,000.00 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

65097661193

จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,800.00 บาท

170,800.00 บาท

5311090006991 นายบุญธง  ชำนาญกิจ 170,800.00ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311090006991 นายบุญธง  ชำนาญกิจ 650914621594 56/2565 26/09/2565 170,800.00 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

65097106119

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 26,000.00ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม/ถุง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย จำกัด 650914105045 86/2565 05/09/2565 26,000.00 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

65097512216

จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โรงจอดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 บาท

210,700.00 บาท

5311090006991 นายบุญธง ชำนาญกิจ 200,000.00งานปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์(โรงจอดรถ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311090006991 นายบุญธง ชำนาญกิจ 650922036502 18/2565 29/09/2565 200,000.00 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

65097613581

จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

174,800.00 บาท

174,800.00 บาท

0313560001096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระพล การโยธา 174,500.00
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 หนา 0.10 ตรม.รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

486.50 ตรม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการก่อสร้างกำหนด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313560001096 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีระพล การโยธา 650922031188 14/2565 27/09/2565 174,500.00 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

65097425676

ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,080.00 บาท

7,080.00 บาท

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 4,960.00หลอด LED ยาว ขนาด 18 วัตต์1

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 1,560.00ขั้วขานีออนกดล๊อค2

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 560.00สวิทย์แสงแดด 3 A เซลคอน3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 650914366404 91/2565 09/09/2565 7,080.00 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

65097250940

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,137.00 บาท

4,137.00 บาท

0313564003221 ปัญญาดี 4,137.00วัสดุสำนักงาน 11 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313564003221 ปัญญาดี 650914345376 87/2565 08/09/2568 4,137.00 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

65097103370

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

750.00 บาท

750.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 750.00
1.สายแลนพร้อมเข้าหัว RJ 45 (Link) 20 เมตร 1เส้น  2.สายแลนพร้อมเข้าหัว RJ 45

(Link) 10 เมตร 1 เส้น
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 650914177746 88/2565 08/09/2565 750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


