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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

65047084781

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ในลักษณะถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

5300800049606 เกตสรินทร์ 21,000.00
เครื่องอุปโภค-บริโภค ในลักษณะถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5300800049606 เกตสรินทร์ 650414104191 037/2565 18/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

65027362354

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,180.00 บาท

75,180.00 บาท

0105552094688 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 7,090.00โต๊ะทำงานเหล็ก1

0105552094688 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 7,190.00โต๊ะทำงาน2

0105552094688 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 8,580.00เก้าอี้สำนักงาน3

0105552094688 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 15,540.00เก้าอี้รับรอง4

0105552094688 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 4,990.00โต๊ะประชุม5

0105552094688 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 21,890.00ชุดรับแขก 4 ชิ้น6

0105552094688 บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 9,900.00ชุดรับแขก7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105552094688
บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์

จำกัด
650314138801 036/2565 03/03/2565 75,180.00 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

65027412405

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1

เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29,500.00 บาท

29,500.00 บาท

0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 22,000.00เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล1

0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 7,500.00เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 650314097310 034/2565 03/03/2565 29,500.00 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

65037143612

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 500.00ใบเสร็จรับเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม ม.91

3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 500.00ใบเสร็จรับเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า2

3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 500.00ใบเสร็จรับเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 650414104185 036.1/2565 11/03/2565 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

65027420810

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,380.00 บาท

12,380.00 บาท

1309900637092 ร้านเอคิว 10,800.00กระดาษเอ 41

1309900637092 ร้านเอคิว 210.00คีมดึงลวยเย็บกระดาษ2

1309900637092 ร้านเอคิว 420.00กระดาษโน้ต 50x15 มม.3

1309900637092 ร้านเอคิว 500.00ปากกาน้ำเงิน4

1309900637092 ร้านเอคิว 30.00ปากกาแดง5

1309900637092 ร้านเอคิว 130.00กระดาษปกสีเหลืองอ่อน A4 (150 แกรม/125 แผ่น)6

1309900637092 ร้านเอคิว 130.00กระดาษปกสีส้ม A4 (150 แกรม/50 แผ่น)7

1309900637092 ร้านเอคิว 160.00ปากกาสีน้ำมัน สีขาว (กลาง)8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900637092 ร้านเอคิว 650314092950 032/2565 01/03/2565 12,380.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

65027357178

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3309900042940 เอส.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป 8,000.00
โต๊ะหมู่บูชา-ทำด้วยไม่้สัก-มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว-มีฐานรอง

โต๊ะหมู่-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900042940 เอส.ซี.อินเตอร์ กรุ๊ป 650314137758 035/2565 03/03/2565 8,000.00 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

65027072834

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-60-0019 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450.00 บาท

450.00 บาท

3300800006510 ร้านช่างกรุงไทยเซอร์วิส 450.00ค่าล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง รหัส 420-60-00191

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800006510 ร้านช่างกรุงไทยเซอร์วิส 650314139973 023/2565 04/03/2565 450.00 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

65027475463

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,360.00 บาท

5,360.00 บาท

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 1,900.00หมึกเครื่องพิมพ์ FUJI Xxerox CP305d สีดำ1

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 950.00หมึกเครื่องพิมพ์ FUJI Xxerox CP305d สีฟ้า2

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 950.00หมึกเครื่องพิมพ์ FUJI Xxerox CP305d สีแดง3

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 950.00หมึกเครื่องพิมพ์ FUJI Xxerox CP305d สีเหลือง4

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 220.00แฟลชไดร์ 16 GB5

0303561000328 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ  เซ็นเตอร์  กรุ๊ป 390.00เม้าส์ USB6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303561000328
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ออฟฟิศ

เซ็นเตอร์  กรุ๊ป
650414104186 033/2565 01/03/2565 5,360.00 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

65037012866

จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450.00 บาท

450.00 บาท

3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 450.00จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 650314096154 022/2565 01/03/2565 450.00 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

65037015337

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,343.00 บาท

9,343.00 บาท

0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 1,996.00หมึก Fuji Xerox P115w1

0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 4,470.00หมึก HP Laser Jet 107a2

0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 1,980.00หมึก HP Laser Jet Pro M102a3

0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 598.00เมาส์ USB4

0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 299.00คีย์บอร์ด USB5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303562004467 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชปริ้นท์ 650314094644 031/2565 01/03/2565 9,343.00 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

65037142527

จ้างงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

65,000.00 บาท

65,000.00 บาท

3300800111721 เหิมพัฒนาเสาปูน 64,700.00งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ที่ 81

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800111721 เหิมพัฒนาเสาปูน 650314173146 025/2565 11/03/2565 64,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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