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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

65037031688

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 800.00จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 650314098209 021/2565 28/02/2565 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

65037041254

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

1300800097781 นางสาวพิมพา เจิมขุนทด 900.00วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มีนาคม 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300800097781 นางสาวพิมพา เจิมขุนทด 650414041012 029/2565 28/02/2565 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

65037058639

ซื้อซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

620.00 บาท

620.00 บาท

3300800113707 ไชยณรงค์บุ๊ค 310.00หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   ฉบับลงวันที่ 1-31 มีนาคม 25651

3300800113707 ไชยณรงค์บุ๊ค 310.00หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับลงวันที่ 1-31 มีนาคม 25652

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800113707 ไชยณรงค์บุ๊ค 650414104184 030/2565 28/02/2565 620.00 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

65017447326

จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-61-0020 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

950.00 บาท

950.00 บาท

3300800006510 ร้านช่างกรุงไทยเซอร์วิส 950.00จัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-61-00201

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800006510 ร้านช่างกรุงไทยเซอร์วิส 650214123496 017/2565 02/02/2565 950.00 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

65027063959

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,585.00 บาท

2,585.00 บาท

0303562003282 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นบี แมชชีนเนอรี่ 2,585.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562003282
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นบี แมชชีน

เนอรี่
650214163755 023/2565 07/02/2565 2,585.00 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

65027124481

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,155.00 บาท

13,155.00 บาท

1309900637092 ร้านเอคิว 12,015.00กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม1

1309900637092 ร้านเอคิว 570.00แฟ้ม ขนาด 2 นิ้ว2

1309900637092 ร้านเอคิว 570.00แฟ้ม ขนาด 3 นิ้ว3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900637092 ร้านเอคิว 650214188593 024/2565 09/02/2565 13,155.00 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

65027399555

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ในลักษณะถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119,000.00 บาท

119,000.00 บาท

5300800049606 เกตสรินทร์ 119,000.00
เครื่องอุปโภค-บริโภค ในลักษณะถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5300800049606 เกตสรินทร์ 650314041007 025/2565 15/02/2565 119,000.00 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

65027251493

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

49,648.00 บาท

3300800089822 ร้านเทคนิค 2,200.00สาย VCT 2x2.51

3300800089822 ร้านเทคนิค 250.00เทปพันสาย 3M กลาง2

3300800089822 ร้านเทคนิค 1,800.00ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สปริง 40 W3

3300800089822 ร้านเทคนิค 1,308.00หลอดพับ LED 13W P/L4

3300800089822 ร้านเทคนิค 12,750.00หลอดฟลูออเรสเซน T8 LED (TSM)5

3300800089822 ร้านเทคนิค 6,500.00โฟโต้สวิทซ์ 60 A (CCS)6

3300800089822 ร้านเทคนิค 22,500.00โคมถนน 2x36W, แปป, ขาจักโยก7

3300800089822 ร้านเทคนิค 2,340.00แบตเตอรี่ 12V 7.5A8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800089822 ร้านเทคนิค 650214362073 026/2565 21/02/2565 49,648.00 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

65037018996

ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 2,800 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,896.00 บาท

21,896.00 บาท

0305563000963 บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)  จำกัด 21,896.00
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
650314085537 028/2565 28/02/2565 21,896.00 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

65027064652

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-48-0004 และรหัส 420-48-0005 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,750.00 บาท

1,750.00 บาท

3300800006510 ร้านช่างกรุงไทยเซอร์วิส 1,050.00ชุดคอลโทรลรูมเทอโมแบบมีสาย (ชุดปรับอุณหภูมิ) รหัส 420-48-00041

3300800006510 ร้านช่างกรุงไทยเซอร์วิส 700.00ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-48-00052

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800006510 ร้านช่างกรุงไทยเซอร์วิส 650214171312 018/2565 07/02/2565 1,750.00 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

65027128364

จ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 600.00ตรายาง ขนาด 4.5 x 8 ซม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 650214175551 020/2565 09/02/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

65037024644

ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 19,544 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

152,834.08 บาท

152,834.08 บาท

0305563000963 บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)  จำกัด 152,834.08
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
650314088339 027/2565 28/02/2565 152,834.08 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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