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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117522807

จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,300.00 บาท

1,300.00 บาท

1309900778583 ศิลป์กิตติ 600.00ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 ขนาด 1.5 x 2.5 เมตร1

1309900778583 ศิลป์กิตติ 700.00ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี ขนาด 1.5 x 3 เมตร2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900778583 ศิลป์กิตติ 641214208875 013/2565 02/12/2564 1,300.00 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

64127274540

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยก 8716 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

0305563006741 บริษัท โซลมอเตอร์สปอร์ต จำกัด 40,000.00จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยก 8716 นครราชสีมา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305563006741 บริษัท โซลมอเตอร์สปอร์ต จำกัด 641214300789 014/2565 17/12/2564 40,000.00 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

64127247150

ซื้อแบบพิมพ์และบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,502.00 บาท

11,502.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 752.00แบบพิมพ์ต่างต่าง จำนวน 4 รายการ1

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 10,750.00บัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641215011181

นม (ลต)

96201/13
18/12/2564 11,502.00 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

65017064997

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

5300800049606 เกตสรินทร์ 900.00วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ธันวาคม 25641

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5300800049606 เกตสรินทร์ 650114085848 018/2565 02/12/2564 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

64127401876

จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์และป้ายบอกทางช่วงเทศการปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 8,000.00
ป้ายรณรงค์และป้ายบอกทางช่วงเทศการปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800838477 กิตติชัยการพิมพ์ 641214394499 015/2565 27/12/2564 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

64127404615

จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

3300800580704 สุมาลี ชูช่วย 4,000.00
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ

ประจำปีงบประมาณ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800580704 สุมาลี ชูช่วย 650114008935 016/2565 27/12/2564 4,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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