
ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข

1. ขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข
2. ขขขขขขขขขขขขข -
3. ขขขขขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข
4. ขขขขขขขข 6,000
5. ขขขขขขขข -
6. ขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขขขข
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ขขขขขขขขขขขขขข
ขขขขขข

5311090053329 ขขขขขขขขขขข  ขข
ขขขขขขขข

6000

7. ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข ขขขขขข

ข
ขข
ขข
ข

ขขขขขขขขข
ขขขขขขขขขข
ขขขข

ขขขขขขขขขข ขขขขขข
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1 531109005 ขขขขขขขขขขข - 20/64 30/12/2563 6000 ขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขขข



3329 ขขขขขขขขขข ขขขขขขข ขขขขขขขขขขขขขขขขข
ขขขขขข



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

63127490114

จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,300.00 บาท

2,300.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 1,840.00
อาหารกลางวัน ดังนี้ ผัดพริกแกงหมู ไข่ดาว ต้มแซ่บกระดูก

อ่อน ข้าว ส้ม จำนวน 23 คน

3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 460.00
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ดังนี้ กาแฟ น้ำ เค้กหน้าฝอยทอง

จำนวน 23 คน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311000704094 นางพรทิพย์  เตจ๊ะเหล็ก 631214380942 17/2564 21/12/2563 2,300.00 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

63127525809

จ้างป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

864.00 บาท

864.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 864.00
ป้ายโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1311090011305 เก่ง-ดีไซน์ 640114010093 18/2564 23/12/2563 864.00 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

63127203943

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon 6230 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,900.00 บาท

1,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,900.00หมึกเครื่องพิมพ์ Canon 6230

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 631214175261 5/2564 14/12/2563 1,900.00 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

63127235077

ซื้อAdapter Lenovo 20V/3.25A(4.0x1.7) For Notebook Lenovo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,250.00 บาท

1,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 1,250.00
Adapter Lenovo 20V/3.25A(4.0x1.7) For Notebook

Lenovo

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5311000079544 เอส.พี.คอมพิวเตอร์ 631214201461 6/2564 15/12/2563 1,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


