
d t s n r g o.r in r :uBra r :d ru dru a uu o.rtvr:
doa-E-tl,oda[:o{ a?ur,rafl 1:n1[uun1:ao{ooo61{ u:3o1 reioufi qddnlau T{.f, . bdbd

*,***.F*.**..*.**.*!*********ix***

er l l vI : u tl t uiru nirftio u a ri m a r : y,r. n. to ddo il 1 rr :1 6( ? : : n ud{ un' u a du n r :fi o r : ru r n t :
-o 4 - y , 

tt 
-tJo .ry r o o a - J a I

oin6otier'il"l{?Jod?ru?u{1uga{:"gvr-niraun'lrfr,trirurruslor:-g aqrJaranl:oe1rfiunr:o]o{orind'rr

ttu:rertn'ou Inurirrurrioqafiartu:vuu e-GP mugilrruuvin:utirgfina1{riluua uT ir'q?irEirrurlilu
ay r d d. u d 6 u t u

nutl{ouadr?a'nto{:1tn1: lfi orfl udtf,eirraiunl:n:?rarolrJ:vrrru riutrtrt

t ^ r o h s 9u o , o a - ! n y , o d
o{r{n1:u:-14r:a"rurriuauuadluT ln'oTnvrha:de{an'rrniru'un1:nTnfroa-ad'rltJ:sdruet-ou

?{qfla-fl1uu r{.fi. bdbd rdotriaann#oruasrflutrJnr:ruarurJfl'r3frnr:r-orq{oa-rr{rrrortrurJ:vrrru

tedbd (:ruacudunnlilronal:rruufi'rud:vnrn)

d J s o)-
Qdu:un1 fi il't tfl oyr51u [9] uil? nu

d:unrn ru iuii en tdau fiumnr n.n.

qvrBrJ:vnr)
a a r o I racn Y A

u a a 0 d n n1 :u :T 1 : a? u n 1u ailu 0.1 lvl : u0u sl 14u1vl

u1 u no{ rinl:uirar:druniuauuoltr:



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117346247

ซื้อตรายางวงกลม ขนาด 3 เซ็นติเมตร จำนวน 4 อัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
640.00 บาท

640.00 บาท

0305553002254 บริษัท โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป จำกัด 640.00

ตรายางวงกลม ขนาด 3 เซ็นติเมตร ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำ

ปีงบประมาณ 2565

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305553002254 บริษัท โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป จำกัด 641114342655 014/2565 23/11/2564 640.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64127071299

จ้างเหมาเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 6 หลัง วันที่ 25 ? 28 พฤศจิกายน 2564

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

3300800580704 สุมาลี ชูช่วย 7,200.00

จ้างเหมาเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 6 หลัง วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองไทร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800580704 สุมาลี ชูช่วย 641214223109 011/2565 24/11/2564 7,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64127218100

จ้างเหมาเครื่องสำรองไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

3300800490551 นายแหลม เพ็งขุนทด 1,500.00
จ้างเหมาเครื่องสำรองไฟ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800490551 นายแหลม เพ็งขุนทด 641214209667 012/2565 26/11/2564 1,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64127070729

ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 3,200 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,024.00 บาท

25,024.00 บาท

0305563000963 บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)  จำกัด 25,024.00
อาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 3 ศูนย์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305563000963
บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)

จำกัด
641214238270 017/2565 30/11/2564 25,024.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117041137

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,260.00 บาท

4,260.00 บาท

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 1,650.00หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น T810w สีดำ1

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 870.00หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น T810w สีแดง2

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 870.00หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น T810w สีเหลือง3

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 870.00หมึกเครื่องพิมพ์ Brother รุ่น T810w สีฟ้า4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303561000328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ

เซ็นเตอร์  กรุ๊ป
641114112235 009/2565 04/11/2564 4,260.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117052074

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,570.00 บาท

18,570.00 บาท

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 12,960.00หมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Jaser 107 a สีดำ1

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 4,400.00หมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น P115w สีดำ2

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 330.00คีย์บอร์ดสำหรับเครื่องพีซี3

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 880.00คีย์บอร์ดตัวเลข4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303561000328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ

เซ็นเตอร์  กรุ๊ป
641114110452 011/2565 04/11/2564 18,570.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117450436

ซื้อวัสดุบอร์ดไม้เพื่อติดประกาศ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69,300.00 บาท

69,300.00 บาท

0443559000218 เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง 30,800.00บอร์ดไม้ติดประกาศ ขนาด 120x240 เซนติเมตร1

0443559000218 เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง 38,500.00บอร์ดไม้ติดประกาศ ขนาด 120x120 เซนติเมตร2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443559000218 เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง 641114418954 012/2565 04/11/2564 69,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117474179

ซื้อวัสดุและแบบพิมพ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14,570.00 บาท

13,800.00 บาท

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 13,800.00

วัสดุและแบบพิมพ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ

2565

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 641214000118 013/2565 04/11/2564 13,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117502332

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

5300800049606 เกตสรินทร์ 900.00วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5300800049606 เกตสรินทร์ 641214271552 011.1/2565 04/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117372588

จ้างซ่อมแซมถนน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 และซ่อมแซมถนน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

83,500.00 บาท

83,500.00 บาท

0303542000776 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สกุลทรัพย์ 83,000.00จ้างซ่อมแซมถนน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 และซ่อมแซมถนน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 31

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303542000776 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภู่สกุลทรัพย์ 641114295244 007/2565 23/11/2564 83,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117474645

ซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93,702.00 บาท

83,702.00 บาท

0443559000218 เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง 83,702.00

วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำ

ปีงบประมาณ 2565

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0443559000218 เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ้ง 641214000114 015/2565 23/11/2564 83,702.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64127071823

จ้างจัดจ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและป้ายประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

5309900060324 ร้านหนังสือ - ประชาสัมพันธ์ 4,000.00
ป้ายประกาศผลการเลือกตั้งนายก ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร พร้อมไม้อัด ผ้าไวนิล พร้อม

ติดตั้ง
1

5309900060324 ร้านหนังสือ - ประชาสัมพันธ์ 8,000.00
ป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก ขนาด 2.4 x 7.32 เมตร พร้อมไม้อัด ผ้าไวนิล

พร้อมติดตั้ง
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5309900060324 ร้านหนังสือ - ประชาสัมพันธ์ 641214276491 009/2565 23/11/2564 12,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64127070969

ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน  22,208 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

173,666.56 บาท

173,666.56 บาท

0305563000963 บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)  จำกัด 173,666.56
อาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับโรงเรียน

4 แห่ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305563000963
บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)

จำกัด
641214238253 016/2565 30/11/2564 173,666.56 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117024790

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,240.00 บาท

22,240.00 บาท

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 4,640.00ตลับผงหมึก Canon F166400LBP 6030/6040/6018L1

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 4,400.00ตลับผงหมึก Brother MFC-L3735 con สีดำ2

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 4,400.00ตลับผงหมึก Brother MFC-L3735 con สีเหลือง3

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 4,400.00ตลับผงหมึก Brother MFC-L3735 con สีชมพู4

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 4,400.00ตลับผงหมึก Brother MFC-L3735 con สีฟ้า5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303561000328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ

เซ็นเตอร์  กรุ๊ป
641114111091 010/2565 04/11/2564 22,240.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117095368

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,410.00 บาท

1300800136654 อู่ช่างขวัญเซอร์วิส 49,910.00จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300800136654 อู่ช่างขวัญเซอร์วิส 641114245587 006/2565 05/11/2564 49,910.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64127240865

จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

374.00 บาท

374.00 บาท

1309900243507 ร้าน เอ็ม เอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง 374.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2

Thailand Biennale, Korat 2021
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900243507 ร้าน เอ็ม เอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง 641214295824 006.1/2565 19/11/2564 374.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64127232508

จ้างเหมาป้ายอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

1309900778583 ศิลป์กิตติ 500.00
จ้างเหมาป้ายฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900778583 ศิลป์กิตติ 641214209348 008/2565 22/11/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


	IMG_20220422_0002_NEW.pdf (p.1)
	23112564.pdf (p.2)
	24112564.pdf (p.3)
	26112564.pdf (p.4)
	30112564.pdf (p.5)
	041125641.pdf (p.6-7)
	041125642.pdf (p.8-9)
	041125643.pdf (p.10)
	041125644.pdf (p.11)
	041125645.pdf (p.12)
	231125641.pdf (p.13)
	231125642.pdf (p.14)
	231125643.pdf (p.15)
	301125641.pdf (p.16)
	04112564.pdf (p.17-18)
	05112564.pdf (p.19)
	19112564.pdf (p.20)
	22112564.pdf (p.21)

