
ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 

3. ซือ่โครงการ 

 จา้งป้ายโครงการศกึษาดูงานเพิม่ศกัยภาพการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารปิรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. งบประมาณ  450 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

ป้ายไวนิล 13111090011305 เกง่-ดไีซด ์ 450 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่

ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญั

ญา/ในระบ

บ e-GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 13111090011

305 

นายเศวตฉัตร 

เขือ่นค า 

- -/64 02/11/2563 450 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ

ขทีก่ าหนด 

 



 

  

ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 

3. ซือ่โครงการ  จา้งซอ่มระบบเบรกรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค ์

4. งบประมาณ  400 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

ซอ่มระบบเบรก 
0313527000159 

หจก.บุรรีมัยเ์สรยีางยนต ์ 400 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่

ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญั

ญา/ในระบ

บ e-GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 0313527000159 สรุยทุย ์ - 14/64 23/11/2563 400 ส่งงานครบ เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ



พงศพ์ณิช ถว้น ขทีก่ าหนด 

 

 

  

ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 

3. ซือ่โครงการ  จา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์

4. งบประมาณ  500 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

ลงระบบ Windows 
5311000079544 

รา้น เอส.พ.ี 

คอมพมิพเ์ตอร ์

500 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่



ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญั

ญา/ในระบ

บ e-GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 53110000795

44 

สภุาพร ทองยาน - 15/64 25/11/2563 500 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ

ขทีก่ าหนด 

 

 

 

ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 

3. ซือ่โครงการ  จา้งซอ่มคอมพวิเตอร ์

4. งบประมาณ  500 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

ลงระบบ Windows 
5311000079544 

รา้น เอส.พ.ี 500 



คอมพมิพเ์ตอร ์

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่

ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญั

ญา/ในระบ

บ e-GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 53110000795

44 

สภุาพร ทองยาน - 15/64 25/11/2563 500 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ

ขทีก่ าหนด 

 

 

 

ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 

3. ซือ่โครงการ  จา้งซอ่มเคร ือ่งพมิพ ์

4. งบประมาณ  650 

5. ราคากลาง  - 



6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

เปลีย่นระบบหวัหมกึ 
5311000079544 

รา้น เอส.พ.ี 

คอมพมิพเ์ตอร ์

650 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่

ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญั

ญา/ในระบ

บ e-GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 53110000795

44 

สภุาพร ทองยาน - 16/64 25/11/2563 650 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ

ขทีก่ าหนด 

 

 

 

ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 



3. ซือ่โครงการ  จา้งซอ่มเคร ือ่งพมิพ ์

4. งบประมาณ  650 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

เปลีย่นระบบหวัหมกึ 
5311000079544 

รา้น เอส.พ.ี 

คอมพมิพเ์ตอร ์

650 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก ่

ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสญั

ญา/ในระบ

บ e-GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 53110000795

44 

สภุาพร ทองยาน - 16/64 25/11/2563 650 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ

ขทีก่ าหนด 

 

 

 



ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 

3. ซือ่โครงการ  จา้งเหมาบรกิารดูแลตน้ไม ้

4. งบประมาณ  6,000 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

เหมาบรกิารดูแลตน้ไม ้ 5311090053329 นายสมศกัดิ ์ สะลอยรมัย ์ 6000 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก่ 

ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสั

ญญา/ใน

ระบบ e-

GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 53110900533

29 

นายสมศกัดิ ์ 

สะลอยรมัย ์

- 16/64 25/11/2563 6000 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ

ขทีก่ าหนด 

 



 

ขอ้มูลสาระส าคญัในสญัญา 

1. หน่วยงาน  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลตลาดโพธิ ์

2. เลขทีโ่ครงการ  - 

3. ซือ่โครงการ  จา้งเหมาบรกิารดูแลตน้ไม ้

4. งบประมาณ  6,000 

5. ราคากลาง  - 

6. รายชือ่ผูเ้สนอราคา มดีงันี ้

รายการพจิารณา เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร รายซือ้ผูเ้สนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

เหมาบรกิารดูแลตน้ไม ้ 5311090053329 นายสมศกัดิ ์ สะลอยรมัย ์ 6000 

 

7. ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก ไดแ้ก่ 

ล าดั

บ 

เลขประจ าตวัผูเ้สี

ยภาษี 

ชือ่ผูข้าย เลขคมุสั

ญญา/ใน

ระบบ e-

GP 

วนัทีท่ าส ั

ญา/ใบสัง่

ซ ือ้ 

วนัทีท่ าสญัา/ใบ

สัง่ซ ือ้ 

จ านวน

เงนิ 

สถานะสญั

ญา 

เหตผุลทีค่ดัเลอืก 

1 53110900533

29 

นายสมศกัดิ ์ 

สะลอยรมัย ์

- 16/64 25/11/2563 6000 ส่งงานครบ

ถว้น 

เป็นผูม้คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไ

ขทีก่ าหนด 



 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

63117053400

จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 3,750.00อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 150 บาท

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 1,250.00อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 25 บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 631114054850 9/2564 02/11/2563 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

63117177900

จ้างเหมารถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 4557 บุรีรัมย์ และ หมายเลขทะเบียน  นค 8102 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3310101163471 นายลิขสิทธิ์  คะรัมย์ 10,000.00รถตู้โดยสารหมายเลขทะเบียน นข 4557 บุรีรัมย์

3310101163471 นายลิขสิทธิ์  คะรัมย์ 10,000.00รถตู้โดยสารหมายเลขทะเบียน นค 8102 นครราชสีมา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3310101163471 นายลิขสิทธิ์  คะรัมย์ 631114162728 10/2564 03/11/2563 20,000.00 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

63117120759

จ้างเหมารถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 3345 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3450400689261 นายชายา  ปัดทุมเลา 10,000.00รถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 3345 บุรีรัมย์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450400689261 นายชายา  ปัดทุมเลา 631114144893 11/2564 03/11/2563 10,000.00 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

63117238074

จ้างตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตู้โดยสารหมายเลขทะเบียน นข 4752 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,403.05 บาท

4,403.05 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 35.00แหวนรอง

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 1,756.00น้ำมันเครื่อง 5W-30 SN/GF-5 4x4 ลิตร/ลัง

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 439.00น้ำมันเครื่อง 5W-30 SN/GF-5 12x1 ลิตร/ลัง

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 220.00กรองเครื่อง

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 500.00ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 60ml x12

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 450.00ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 330.00ค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรองน้ำมันเครื่อง

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 385.00สลับยาง/ถ่วงล้อ

0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 288.05ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315556000805 บริษัท นางรองเอ็นพีมอเตอร์จำกัด 631114233093 12/2563 11/11/2563 4,403.05 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

63117332982

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ 416-53-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,380.00 บาท

6,380.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 500.00ปรับปรุงระบบ Windows Program,Scan Virus

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,490.00เปลี่ยน Harddisk 500 GB

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,390.00เปลี่ยน DDR3 RAM 4 GB

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,050.00เปลี่ยน Power Supply

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,950.00เปลี่ยน เมนบอร์ด 1155

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 631114282785 13/2564 16/11/2563 6,380.00 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

63117018119

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,040.00 บาท

4,040.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 3,600.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม

0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 440.00พลาสติกทำปก ขนาด A4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0313558001106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโรจน์การค้า 631114281083 3/2564 23/11/2563 4,040.00 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

63127059735

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,950.00 บาท

3,950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,450.00หมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M203dn (HP30A)

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 2,500.00หมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P1102

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 631214049633 4/2564 25/11/2563 3,950.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


