


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

65117297577

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5 หมู่ที่ 3, 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,098,000.00 บาท

2,960,431.48 บาท

0103515009638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว 2,660,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

0243548001074 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี วิศวกรรมการโยธา 2,930,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0103515009638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว 660322002557 5/2566 07/03/2566 2,660,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027516483

ซื้อกล่องล้อเลื่อน ขนาด 39x55x28 เซนติเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,900.00 บาท

3,900.00 บาท

3249900268680 นาย สัมฤทธิ์ พรหมเจริญ 3,900.00กล่อง(24.11.24.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3249900268680 นาย สัมฤทธิ์ พรหมเจริญ 660314045443 27/2566 01/03/2566 3,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027420540

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

61,200.00 บาท

61,200.00 บาท

0245556000181 บริษัท บุญยางฉะเชิงเทรา จำกัด 61,200.00ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(25.17.25.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0245556000181 บริษัท บุญยางฉะเชิงเทรา จำกัด 660214433763 25/2566 27/02/2566 61,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027472299

จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา  ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,600.00 บาท

2,600.00 บาท

3401700740874 นายสมควร   ศรีชัย 2,600.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401700740874 นายสมควร   ศรีชัย 660214466746 61/2566 27/02/2566 2,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027476427

ซื้อน้ำมันเบรคและคลัทช์ สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บย 9882 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240.00 บาท

240.00 บาท

0203547000465 หจก. ทรงพล ศรีราชา 2004 240.00น้ำมัน(12.18.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0203547000465 หจก. ทรงพล ศรีราชา 2004 660214390769 23/2566 23/02/2566 240.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027401033

จ้างเช่าพื้นที่และระบบเว็บไซต์เพื่อต่ออายุเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร (tambonsothon.com) จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,200.00 บาท

3,200.00 บาท

3190100309601 นายสุพจน์  ทรงเผ่า 3,200.00บริการพื้นที่เว็บไซต์ในระบบเวิร์ลไวด์เว็บ(81.11.21.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3190100309601 นายสุพจน์  ทรงเผ่า 660214333404 59/2566 21/02/2566 3,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027415105

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ อบต.โสธร หมายเลขทะเบียน 82-9469 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,162.52 บาท

14,162.52 บาท

0245528000023 บริษัท อีซูซุแสงหงส์ ลิชซิ่ง จำกัด 14,162.52งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0245528000023 บริษัท อีซูซุแสงหงส์ ลิชซิ่ง จำกัด 660214365557 60/2566 21/02/2566 14,162.52 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027330686

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

3210500275435 ร้านพระประแดง อิเล็กทรอนิกส์เซอร์วิส 20,000.00เครื่องเสียงแบบพกพา(52.16.15.09 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3210500275435
ร้านพระประแดง อิเล็กทรอนิกส์

เซอร์วิส
660214404071 24/2566 24/02/2566 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027305750

ซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

79,300.00 บาท

79,300.00 บาท

0243544000154 เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา 79,000.00เครื่องปรับอากาศ(40.10.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0243544000154 เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา 660214354557 22/2566 22/02/2566 79,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027281120

จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคพร้อมติดตัวแขวนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3401700740874 นายสมควร   ศรีชัย 18,000.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401700740874 นายสมควร   ศรีชัย 660214329153 58/2566 16/02/2566 18,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027218208

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

1249900250865 ร้านสิทธิลักษณ์การเกษตร 21,000.00วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า(51.20.16.17 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1249900250865 ร้านสิทธิลักษณ์การเกษตร 660214235544 20/2566 15/02/2566 21,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027209918

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,825.00 บาท

2,825.00 บาท

3401700740874 นายสมควร   ศรีชัย 2,825.00บริการด้านประชาสัมพันธ์(80.14.16.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3401700740874 นายสมควร   ศรีชัย 660214240125 57/2566 15/02/2566 2,825.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

66027159164

จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,300.00 บาท

3,300.00 บาท

3101100264144 ร้าน ออฟฟิช ซิสเตมส์ เซอร์วิส 3,300.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101100264144 ร้าน ออฟฟิช ซิสเตมส์ เซอร์วิส 660214199552 56/2566 13/02/2566 3,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


