
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107265704

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองหญ้าขาว  หมูที่ 11  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

201,600.00 บาท

201,600.00 บาท

0303538002417 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 200,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303538002417
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชัย พรเทพ

ก่อสร้าง
651022006894 2/2566 21/10/2565 200,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117141939

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ประจำเดือน  ตุลาคม  ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,250.00 บาท

3,250.00 บาท

0305558001540 ทีพีบี ออยล์ 3,250.00น้ำมัน(12.18.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305558001540 ทีพีบี ออยล์ 651114114530 5/2566 03/10/2565 3,250.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117136222

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่่อลื่น  ประจำเดือน ตุลาคม  2565  ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,810.00 บาท

4,810.00 บาท

0305558001540 ทีพีบี ออยล์ 4,810.00น้ำมัน(12.18.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305558001540 ทีพีบี ออยล์ 651114109884 4/2566 03/10/2565 4,810.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117125913

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ประจำเดือน  ตุลาคม  2565  ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,185.00 บาท

8,185.00 บาท

0305558001540 ทีพีบี ออยล์ 8,185.00น้ำมัน(12.18.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305558001540 ทีพีบี ออยล์ 651114101512 3/2566 03/10/2565 8,185.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107148830

ซื้อหนังสือพิมพ์  ตามโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน  ประจำเดือน  ตุลาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

310.00 บาท

310.00 บาท

3301500039189 โรงพิมพ์สุนทร 310.00หนังสือพิมพ์(55.10.15.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500039189 โรงพิมพ์สุนทร 651014117480 2/2566 03/10/2565 310.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107141464

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม  2565  จำนวน  7 ศพด. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,424.60 บาท

35,424.60 บาท

0105531001214 บริษัท  คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 35,424.60งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105531001214 บริษัท  คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 651014113769 7/2566 03/10/2565 35,424.60 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107137158

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน  ตุลาคม  2565  จำนวน  7 โรงเรียน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197,064.00 บาท

197,064.00 บาท

0105531001214 บริษัท  คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 197,064.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105531001214 บริษัท  คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด 651014107202 6/2566 03/10/2565 197,064.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107129116

จ้างถ่ายเอกสารสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566      ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,741.00 บาท

7,741.00 บาท

3301500664636 ร้านจตุพรการพิมพ์ 7,741.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500664636 ร้านจตุพรการพิมพ์ 651014105151 12/2566 03/10/2565 7,741.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107092444

ซื้อถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย  ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง     อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  14  ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,800.00 บาท

9,800.00 บาท

0305544000180 บริษัทฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 9,800.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305544000180 บริษัทฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด 651014072296 8/25655 03/10/2565 9,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107066740

จ้างต่ออายุค่าเช่าพื้นที่โดเมนเนมและโฮสติ้งเว็บไซด์  พร้อมปรับปรุงข้อมูล ดูแลเว็บไซด์    ประจำปีงบประมาณ  2566  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2565  ถึงวันที่   30   กันยายน  2566

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0305563006627 บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด 5,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305563006627 บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด 651014053270 11/2565 03/10/2565 5,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107219425

ซื้อวัสดุเตรียมรับเสด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณืวลัยลักษณื อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี จะเสด้๗มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ในวันที่ 7  ตุลาคม

2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,700.00 บาท

6,700.00 บาท

0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 6,700.00เชือก(31.15.15.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 651014176204 9/2566 06/10/2565 6,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117116663

จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 23  ตุลาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3650500060966 ร้านดอกไม้สดพิมาย 1,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3650500060966 ร้านดอกไม้สดพิมาย 651114093748 18/2566 21/10/2565 1,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117111937

ซื้อสเปร์ยคลายกล้ามเนื้อ  ตามโครงการการแข่งขันกีฬาตำบลประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19  ประจำปีงบประมาณ  2565  ระหว่างวันที่ 24 - 30  ตุลาคม

2565  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,400.00 บาท

1,400.00 บาท

0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 1,400.00ยาคลายกล้ามเนื้อ(51.15.19.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 651114090538 14/2566 21/10/2565 1,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117031583

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดงาน  ตามโครงการการแข่งขันกีฬาตำบลประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19  ประจำปี  2565 ระหว่างวันที่ 24-30  ตุลาคม

2565  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,769.00 บาท

13,769.00 บาท

0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 13,769.00ชุดทำความสะอาดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำนักงาน(44.10.29.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 651114027196 13/2566 21/10/2565 13,769.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117019517

จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายอื่นๆ  ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 24-30  ตุลาคม  2565  ณ

สนามโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14,422.00 บาท

14,422.00 บาท

1301500111525 ร้านพบดี มีเดีย 14,422.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1301500111525 ร้านพบดี มีเดีย 651114016452 17/2566 21/10/2565 14,422.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107391834

ซื้อถ้วยรางวัล  จำนวน  7  รายการ  ตามโครงการ การแข่งขันกีฬาตำบลประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง  นิคมเกมส์ ครั้งที่ 19  ประจำปี  2565  ระหว่างวันทีี่  24-30  ตุลาคม  2565

ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17,030.00 บาท

17,030.00 บาท

0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 17,030.00ถ้วยรางวัล(49.10.17.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 651114012361 12/2566 21/10/2565 17,030.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107383954

ซื้อค่าอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน  จำนวน  8  รายการ  ตามโครงการ การแข่งขันกีฬาตำบลประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง  นิคมเกมส์  ครั้งที่ 19

ประจำปีงบประมาณ  2565  ระหว่างวันที่  24-30  ตุลาคม  2565  ณ  สนามโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,736.00 บาท

20,736.00 บาท

0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 20,736.00ลูกฟุตบอล(49.16.15.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 651014295617 11/2566 21/10/2565 20,736.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107378344

จ้างเหมาทำความสะอาด  ตามโครงการการแข่งขันกีฬาตำบลประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง  นิคมเกมส์  ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 24-30  ตุลาคม  2565  ณ

สนามโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,200.00 บาท

4,200.00 บาท

1251100110492 นางสาวกสิณา  หงษ์ทอง 4,200.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1251100110492 นางสาวกสิณา  หงษ์ทอง 651014291687 16/2566 21/10/2565 4,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107356042

จ้างเหมาแต่งตัวผู้เดินในริ้วขบวน  ตามโครงการการแข่งขันกีฬาตำบลประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง นิคมเกมส์  ครั้งที่ 19  ประจำปี  2565  ระหว่างวันที่  24-30  ตุลาคม  2565

ณ สนามกีฬาโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3301500594549 นางหวัน  ทองหลาง 5,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500594549 นางหวัน  ทองหลาง 651014274589 15/2566 21/10/2565 5,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107332119

จ้างจ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมรื้อถอน  ตามโครงการการแข่งขันกีฬาตำบลประชาชนตำบลนิคมสร้างตนเอง  นิคมเกมส์  ครั้งที่ 19   ประจำปี  2565  ระหว่างวันที่ 24-30

ตุลาคม  2565  ณ  สนามโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3301500366317 นายเอนก  สุวรรณ์พิงคา 40,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500366317 นายเอนก  สุวรรณ์พิงคา 651014256761 13/2566 21/10/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65107265704

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองหญ้าขาว  หมูที่ 11  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

201,600.00 บาท

201,600.00 บาท

0303538002417 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 200,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303538002417
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชัย พรเทพ

ก่อสร้าง
651022006894 2/2566 21/10/2565 200,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


