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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

65017065009

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

5300800049606 เกตสรินทร์ 900.00วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5300800049606 เกตสรินทร์ 650114139726 019/2565 06/01/2565 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

65027115005

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

374.00 บาท

374.00 บาท

1309900243507 ร้าน เอ็ม เอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง 374.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำ

ปีงบประมาณ 2565 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900243507 ร้าน เอ็ม เอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง 650214155463 016.1/2565 27/01/2565 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

65017454878

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

560.00 บาท

560.00 บาท

3300800113707 ไชยณรงค์บุ๊ค 280.00หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ   ฉบับลงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 25651

3300800113707 ไชยณรงค์บุ๊ค 280.00หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับลงวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 25652

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800113707 ไชยณรงค์บุ๊ค 650314060694 021/2565 31/01/2565 560.00 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

65017457626

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

1300800097781 นางสาวพิมพา เจิมขุนทด 900.00วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1300800097781 นางสาวพิมพา เจิมขุนทด 650214364597 022/2565 31/01/2565 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

65017488275

ซื้อแฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. / ผ.ถ. 1/9) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,200.00 บาท

2,200.00 บาท

3309900153717 สุชาติซัพพลาย 2,200.00แฟ้มใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ. / ผ.ถ. 1/9)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309900153717 สุชาติซัพพลาย 650214066047 020/2565 31/01/2565 2,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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