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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

64117074705

ซื้อป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ จำนวน 40 ชุด ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

720.00 บาท

720.00 บาท

1309900637092 ร้านเอคิว 720.00ป้ายชื่อพร้อมสายห้อยคอ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900637092 ร้านเอคิว 641114107548 002/2565 05/10/2564 720.00 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

64117077527

จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

3300800490551 นายแหลม เพ็งขุนทด 1,500.00จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800490551 นายแหลม เพ็งขุนทด 641114115633 004/2565 05/10/2564 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

64117346231

จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,430.00 บาท

10,430.00 บาท

3311400222305 ป.ธรรมพาณิชย์ 540.00ป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร1

3311400222305 ป.ธรรมพาณิชย์ 540.00ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร2

3311400222305 ป.ธรรมพาณิชย์ 9,350.00ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง ขนาด 2.4 x 1.2 เมตร พร้อมโครงไม้3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3311400222305 ป.ธรรมพาณิชย์ 641214298166 003/2565 05/10/2564 10,430.00 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

64117014035

ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 7,656 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,869.92 บาท

59,869.92 บาท

0305563000963 บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)  จำกัด 59,869.92
อาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับเด็ก

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลหนองไทร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305563000963
บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)

จำกัด
641114095306 007/2565 29/10/2564 59,869.92 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

64107331860

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

120,000.00 บาท

3300800504404 นางนิยม ฝอดสูงเนิน 120,000.00จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800504404 นางนิยม ฝอดสูงเนิน 641014265576 001/2565 01/10/2564 120,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64117068637

ซื้อเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml. จำนวน 50 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 30 กล่อง

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10,500.00 บาท

10,500.00 บาท

3300800666668 ร้านศรีไชย 7,500.00เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml.1

3300800666668 ร้านศรีไชย 3,000.00หน้ากากอนามัย2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800666668 ร้านศรีไชย 641114104942 003/2565 05/10/2564 10,500.00 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

64107129164

ซื้อโต๊ะพับหน้าโต๊ะปิดผิวโฟเมก้า กว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 10 อัน

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

1309900396168 เอส เจ เฟอร์นิเจอร์ 17,000.00โต๊ะพับหน้าโต๊ะปิดผิวโฟเมก้า กว้าง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900396168 เอส เจ เฟอร์นิเจอร์ 641014266852 001/2565 06/10/2564 17,000.00 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

64117087058

จ้างจ้างเหมาเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 6 หลัง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

3300800580704 สุมาลี ชูช่วย 7,200.00
จ้างเหมาเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 6 หลัง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800580704 สุมาลี ชูช่วย 641114114296 005/2565 07/10/2564 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

64107338583

จ้างเหมาบุคคลภายนอกรเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

4300800001354 นายเบิ้ม แปวขุนทด 96,000.00
จ้างเหมาบุคคลภายนอกรเพื่อปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำ

ปีงบประมาณ 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4300800001354 นายเบิ้ม แปวขุนทด 641014265433 002/2565 01/10/2564 96,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64097437023

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

854,000.00 บาท

854,000.00 บาท

0303531000117
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 ผู้จำหน่ายโต

โยต้า
850,000.00

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1

0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 817,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305557002852 บริษัท โตโยต้า เป็นหนึ่ง จำกัด 641001001214 1/2565 21/10/2564 817,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64107250036

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

14,970.00 บาท

1309900637092 ร้านเอคิว 14,970.00วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900637092 ร้านเอคิว 641114007925 004/2565 26/10/2564 14,970.00 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

64117000504

อาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 1,122 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์

8,774.04 บาท

8,774.04 บาท

0305563000963 บริษัท แดรี่มิลค์ 2020 (ประเทศไทย)  จำกัด 8,774.04
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
641114096466 008/2565 29/10/2564 8,774.04 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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