
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

64027449321

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,470.00 บาท

10,470.00 บาท

0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 10,470.00

หลอดไ1.หลอดไฟฟ้า LED แบบยาว 18 วัตต์ 54 หลอด 2.ขัั้วขานีออนกดล็อค104 อัน

โคมถนน(2x40)2 ชุด ข้อต่อ 16 มม. 5.ผ้าเทปพันสายไฟม้วนใหญ่ 2 ม้วน สวิต

ซ์แม่เหล็กไฟฟ้า(แมคเนติก S-T50) 1 ตัว สวิตซ์แสงแดด 1 ตัว

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313542000679 ศรีฟ้าการไฟฟ้า 640314182538 14/2564 05/03/2564 10,470.00 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

64037267960

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,300.00 บาท

4,300.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 4,300.00เครื่องพิมพ์อิงเจ็ต  ยี่ห้อ  Canon  G20101

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 640314293946 15/2564 12/03/2564 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

64037490234

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,323.00 บาท

1,323.00 บาท

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 695.00เชือกยกของ ขนาด 2x5 เมตร1

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 215.00จารบีเทรน2

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 120.00แป๊บรีดเกลียวนอก ขนาด 3นิ้ว3

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 185.00หัวกระโหลกสายดูด ขนาด 3 นิ้ว4

0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 108.00เหล็กรัดสายยาง ขนาด 3 นิ้วและ 4 นิ้ว5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313519000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย 640314424584 16/2564 17/03/2564 1,323.00 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

64037498709

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,350.00 บาท

4,350.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 3,750.00ตลับหมึก HP Laserjet P11021

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 600.00หมึกเติม Epson T6642

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 640314462611 17/2564 26/03/2564 4,350.00 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

64047035525

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ม.4 บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,124.00 บาท

32,124.00 บาท

0994000324693 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด 16,182.00น้ำมันดีเซล1

0994000324693 สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด 15,942.002

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000324693
สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ

จำกัด
640414033350 18/2564 26/03/2564 32,124.00 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

64047006447

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,860.00 บาท

5,860.00 บาท

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 625.00ไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด 14 นิ้ว1

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 175.00น้ำมันสน2

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 315.00สีรองพื้นกันสนิม3

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 440.00หัวเชื่อม500A4

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 100.00แปลงทาสี ขนาด2นิ้ว5

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 150.00แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว6

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 510.00ลวดเชื่อม ขนาด2.6 มม.7

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 105.00ใบเจียหนา ขนาด 4 นิ้ว8

0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 290.00เหล็กแบน ขนาด 1&#215;1/89

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 3,150.00เหล็กแบน ขนาด 1 1/2&#215;1/410

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315564000517 บริษัท เรืองแสงไทย 640414045566 19/2564 30/03/2564 5,860.00 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

64027422326

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,340.00 บาท

8,340.00 บาท

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 5,350.00

คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-56-0020 ปรับปรุงระบบ Windows Program , Scan

Virus เปลี่ยน MainBoard 1155  เพิ่ม DDR3 RAM 4 GB  เปลี่ยน Power Supply

เปลี่ยนสาย SATA รับส่งข้อมูล Harddisk

1

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 2,990.00
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-59-0031ปรับปรุงระบบ Windows Program , Scan Virus

เปลี่ยน  Harddisk  1 TB
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 640314182127 29/2564 05/03/2564 8,340.00 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

64037373459

จ้างตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2491 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,831.78 บาท

8,831.78 บาท

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 176.00ไส้กรองน้ำมันเครื่อง1

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 29.00แหวนรองน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง2

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 358.00น้ำมันเครื่อง 10w30 1 ลิตร3

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 867.00น้ำมันเครื่อง 10w30 6 ลิตร4

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 366.00ไส้กรองอากาศแอร์5

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 1,948.00ลูกหมากปีกนกล่าง 4x46

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 520.00ค่าบริการเช็คระยะ 220,000 กม.7

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 260.00ค่าบริการตรวจเช็ค+วิเคราะห์แอร์8

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 520.00ค่าบริการเปี่ยนลูกหมากปีกนกล่างซ้าย-ขวา9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 2,690.00ลูกหมากปีกนกล่าง 4x410

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 520.00ค่าบริการเปลี่ยนลูกหมากปีกนกล่างซ้าย-ขวา11

0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 577.78ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%12

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315549000099 บริษัท  บุรีรัมย์เอ็นพีมอเตอร์  จำกัด 640314396789 30/2564 15/03/2564 8,831.78 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

64037424229

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

5311000079544 เอส.พี คอมพิวเตอร์ 500.00
ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416-57-0025  -ปรับปรุงระบบ Windows program , Scan Virus

-สำรองข้อมูล ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์
1

5311000079544 เอส.พี คอมพิวเตอร์ 300.00ซ่อมเครื่องพิมพ์  -แช่น้ำยาล้างหัวพิมพ์ ไล่หมึก ตรวจเช็คระบบ INK TANK2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี คอมพิวเตอร์ 640314453093 31/2564 26/03/2564 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

63127417631

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.89-002สายบ้านตลาดโพธิ์หมู่ที่ 2 ถึงบ้านใหม่สามัคคี ตำบลโคกล่าม กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตรม.อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5,615,000.00 บาท

5,394,190.57 บาท

0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 5,384,000.00

งานบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.89-002สาย

บ้านตลาดโพธิ์หมู่ที่ 2 ถึงบ้านใหม่สามัคคี ตโคกล่าม กว้าง 4 ม.ยาว 2,800ม. หนา

0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.

1

0313538000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศราวุธการโยธา 5,394,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 640322015340 5/2564 19/03/2564 5,384,000.00 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

63127273832

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.89-001สายบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองกุง ตำบลโคกล่าม กว้าง 4 เมตร ยาว 1,680

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตรม.อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,412,000.00 บาท

3,235,988.75 บาท

0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 3,230,000.00
งานบริการก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,680 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทาง

กว้างข้างละ 0.30 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,720ตรม.
1

0313538000091 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศราวุธการโยธา 3,235,000.00

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 2,897,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313536000018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง 640322031372 6/2564 30/03/2564 3,225,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  32/2564 

3. ซือ่โครงการ  จา้งเหมาบรกิารดูแลตน้ไม ้

4. งบประมาณ  6,000 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

เหมาบรกิารดูแลตน้ไม ้ 5311090053329 นายสมศกัดิ ์ สะลอยรมัย ์ 6,000 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก่ 

ล าดั

บ 

เลขประจ าตั

วผูเ้สยีภาษี 

ชือ่ผูร้บัจา้ง เลขคมุสั

ญญา/ใน

ระบบ e-

GP 

วนัทีท่ าส ั

ญญา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัญา/ใ

บสัง่ซ ือ้ 

จ านวนเงิ

น 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเ

ลอืก 

   1 53110900

53329 

นายสมศกัดิ ์ 

สะลอยรมัย ์

- 32/64 26/03/2564 6,000 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุส

มบตั ิ

 




