
 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117218882

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกระเบื้อง-หนองหัวช้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35,280.00 บาท

35,280.00 บาท

3301500372171 นางกรวิภา วันนอก 35,280.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500372171 นางกรวิภา วันนอก 651114199439 4/2566 01/11/2565 35,280.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117241559

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง (ศพด.บ้านสะแกงาม)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566

ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1309902446367 นางสาวกานติมา  จิตนอก 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309902446367 นางสาวกานติมา  จิตนอก 651114195789 9/2566 01/11/2565 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117240081

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง (ศพด.บ้านโนนกระเบื้อง-หยองหัวช้าง)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือน

มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3340600066403 นางประนอม  ราภา 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3340600066403 นางประนอม  ราภา 651114194554 11/2566 01/11/2565 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117224353

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง (ศพด.นิคมสร้างตนเองพิมาย 2) เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม

2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1301500083548 นางสาวธารทิพย์  แฉกพิมาย 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1301500083548 นางสาวธารทิพย์  แฉกพิมาย 651114180454 12/2566 01/11/2565 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117222728

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง (ศพด.บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว) เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม

2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1260300118542 นางสาววรรณา  จินดานิล 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1260300118542 นางสาววรรณา  จินดานิล 651114179614 13/2566 01/11/2565 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117221550

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง (ศพด.บ้านใหม่ฉมวก) เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566

ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

3301600692739 นางสาวกัญจนา  สอนวงษ์ 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301600692739 นางสาวกัญจนา  สอนวงษ์ 651114178261 10/2566 01/11/2565 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117220272

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,405.00 บาท

90,405.00 บาท

1301500089660 นางสาวนฤมล  คลังพิมาย 90,405.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1301500089660 นางสาวนฤมล  คลังพิมาย 651114177273 5/2566 01/11/2565 90,405.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117218882

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกระเบื้อง-หนองหัวช้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35,280.00 บาท

35,280.00 บาท

3301500372171 นางกรวิภา วันนอก 35,280.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500372171 นางกรวิภา วันนอก 651114199439 4/2566 01/11/2565 35,280.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117218205

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะแกงาม เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,967.00 บาท

19,967.00 บาท

3301500462936 นางสาวปรีณาภา พรวนกลาง 19,967.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500462936 นางสาวปรีณาภา พรวนกลาง 651114175257 2/2566 01/11/2565 19,967.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117213143

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52,920.00 บาท

52,920.00 บาท

1301500241178 นางสาวเมตตา แสงย้อย 52,920.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1301500241178 นางสาวเมตตา แสงย้อย 651114174479 7/2566 01/11/2565 52,920.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117214276

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,280.00 บาท

35,280.00 บาท

3301500471382 นางสาวบังอร สุภะสีมากุล 35,280.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500471382 นางสาวบังอร สุภะสีมากุล 651114172584 6/2566 01/11/2565 35,280.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117211007

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ฉมวก เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,200.00 บาท

88,200.00 บาท

3301500453244 นางสาวศิริรัตน์ พิมพา 88,200.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500453244 นางสาวศิริรัตน์ พิมพา 651114170091 3/2566 01/11/2565 88,200.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117199367

จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสวนตำบลนิคมสร้างตนเองเดือน พฤศจิกายน 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566  ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1251100110492 นางสาวกสิณา  หงษ์ทอง 25,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1251100110492 นางสาวกสิณา  หงษ์ทอง 651114160682 8/2566 01/11/2565 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117197441

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทวีสเคราะห์ เดือน พฤศจิกายน 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44,100.00 บาท

44,100.00 บาท

1301500177542 นางสาวจิราภรณ์  แก่นจันทร์ 44,100.00อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(42.23.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1301500177542 นางสาวจิราภรณ์  แก่นจันทร์ 651114159069 1/2566 01/11/2565 44,100.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65117123164

ซื้อเต๊นท์พับ  ขนาด 2x2 เมตร  จำนวน  4 หลังๆละ 2,500.- บาท  ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3301000630015 น.ส.กนกรัตน์ สังกัดกลาง 10,000.00ถุงเต๊นท์(24.11.15.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301000630015 น.ส.กนกรัตน์ สังกัดกลาง 651114121980 21/2566 01/11/2565 10,000.00 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

65127042534

ซื้อหนังสือพิมพ์  ตามโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน  ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00 บาท

300.00 บาท

3301500039189 โรงพิมพ์สุนทร 300.00หนังสือพิมพ์(55.10.15.04 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301500039189 โรงพิมพ์สุนทร 651214034070 15/2566 01/11/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117038292

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองหัวช้าง  หมูที่ 8  ตำบลนิคมสร้างตนเอง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,000.00 บาท

88,000.00 บาท

0303538002417 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 87,000.00งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303538002417
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูชัย พรเทพ

ก่อสร้าง
651122001099 3/25666 02/11/2565 87,000.00 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

65117168518

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,600.00 บาท

6,600.00 บาท

0303548003459 เพชรนิธิพรซัพพลาย 6,600.00หมึก(12.17.17.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303548003459 เพชรนิธิพรซัพพลาย 651114236944 23/2566 10/11/2565 6,600.00 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

65117320602

ซื้อเครื่องทำลายเอกสารขนาด 21  ลิตร  จำนวน  1  เครื่อง  ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,300.00 บาท

19,300.00 บาท

0305563004527 บริษัท วิชญนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 19,300.00เครื่องทำลายกระดาษ หรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องทำลายกระดาษ(44.10.16.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305563004527 บริษัท วิชญนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 651114258536 24/2566 14/11/2565 19,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117338524

จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์  จำนวน  1  เครื่อง  หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ 493-61-0039          ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,900.00 บาท

1,900.00 บาท

3301501068174 จี เอ็ม คอมพิวเตอร์ 1,900.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301501068174 จี เอ็ม คอมพิวเตอร์ 651114272856 19/2566 17/11/2565 1,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง

65117342746

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์  หมายเลขครุภัณฑ์ เลขที่ 493-64-0056  จำนวน  1  เครื่อง         ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100.00 บาท

2,100.00 บาท

3301501068174 จี เอ็ม คอมพิวเตอร์ 2,100.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301501068174 จี เอ็ม คอมพิวเตอร์ 651114276120 20/2566 18/11/2565 2,100.00 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

65117388386

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  5  รายการ  ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,990.00 บาท

3,990.00 บาท

3301501068174 จี เอ็ม คอมพิวเตอร์ 3,990.00อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(43.21.16.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301501068174 จี เอ็ม คอมพิวเตอร์ 651114312612 25/2566 21/11/2565 3,990.00 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

65117427607

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  21  รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,039.00 บาท

15,039.00 บาท

0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 15,039.00ชุดทำความสะอาดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำนักงาน(44.10.29.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 651114343585 26/2566 23/11/2565 15,039.00 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

65117441095

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  1  รายการ  ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495.00 บาท

495.00 บาท

0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 495.00วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(39.12.17.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565005359 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง (2523) 651114354057 27/2566 23/11/2565 495.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


