
 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
เรื่อง ประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคดัเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5) 
 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรค 

หนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลางและของหนวยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น   

 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก จึงขอประกาศผลการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
   

 

ประกาศ ณ วันที่   26  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่ 1

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง

วัสดุสํานักงาน น้ําดื่ม RO  จํานวน 39 ถัง

จางบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร

 รายการเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง

จางเหมาบริการทําปายรณรงคงดการเผาในที่โลงเผา

เศษวัชพืช จํานวน 12 ปาย

จางสูบสิ่งปฏิกูล

จางเหมาบริการถายเอกสาร บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือก

ตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ฯ

จางเหมาบริการทําปายประชาสัมพันธการรับสมัคร

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ปาย 

จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ 

416-62-0043  จํานวน 1 เครื่อง

นายวงศธร  สาสูงเนิน น้ําดื่ม จํานวน 32 ถัง

รานวงศธรกรุป

จางบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน 

กท 1557 นครราชสีมา จํานวน 1 งาน

จางจัดทําวัสดุสํานักงาน รายการตรายาง จํานวน 6 

รายการ

1

2

3

4

5

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือกและสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕65 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจาง

เอกสารอางอิง

เหตุผลสนบัสนุน

วันท่ี เลขที่

ราคาเหมาะสม

6

7

8

9

10

0305557002101 บริษัท โตโยตาเขาใหญ จํากัด

0303535000430 หจก. บุคเฮาส นครราชสีมา 4,010.00             28 มีนาคม 2565

หจก.โคราชคอมพิวเตอร

รานพี ซี วาย แอดเวอรไทซิ่ง

3301800107155

ใบสั่งจาง 44/๒๕๖5

รานปูเปกอปป

นายประสิทธ์ิ  ทุงฝนภูมิ

รานพี ซี วาย แอดเวอรไทซิ่ง

หจก. เดอะบิ๊กซิสเต็มส

สหกรณการเกษตรสูงเนิน

0303530000415

1301800137023

1309900364975 

1411100114097

1301800137023

0303559001312

0994000310137 1,365.00             

ว 11914 กุมภาพันธ 2565300.00                

1,712.00             

3,600.00             3 กุมภาพันธ 2565

15 มกราคม 2565

ใบสั่งจาง 37/๒๕๖5

ใบสั่งจาง 34/๒๕๖5

ว 11913 มกราคม 2565

3,416.51             

480.00                

500.00                

2,100.00             11 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2565

21 มีนาคม 2565

18 มีนาคม 2565 ใบสั่งจาง 42/๒๕๖5

ว 119

ใบสั่งจาง 41/๒๕๖5

ใบสั่งจาง 39/๒๕๖5

ใบสั่งจาง 38/๒๕๖57 มีนาคม 2565768.00                

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม



แผนที่ 2

เลขประจําตัวผูเสียภาษี/ จํานวนเงินรวม

เลขประจําตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจาง

จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร  416-63-0050 

และ 416-60-0035 จํานวน 2 เครื่อง

จางเหมาบริการยายจุดเก็บเครื่องบันทึกกลองวงจรปด

และยายจอมอนิเตอร

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานทั่วไป) เมษายน ถึง 

มิถุนายน 2565 จํานวน 3 เดือน

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานสาธารณสุข) เมษายน 

ถึง  มิถุนายน 2565 จํานวน 3 เดือน

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูชวยนายชางโยธา) 

เมษายน ถึง  มิถุนายน 2565 จํานวน 3 เดือน

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูชวยนายชางสํารวจ) 

เมษายน ถึง  มิถุนายน 2565 จํานวน 3 เดือน

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) เมษายน 

ถึง  มิถุนายน 2565 จํานวน 3 เดือน

รายละเอียดแนบทายประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับคัดเลือกและสารสําคัญของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ

ประจําไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕65 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับ ชื่อผูประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจาง

เอกสารอางอิง

เหตุผลสนบัสนุน

วันท่ี เลขที่

ราคาเหมาะสม

12 3300100565966 รานเอ-ตั้ม โซลูชั่น 3,700.00             30 มีนาคม 2565 ใบสั่งจาง 46/๒๕๖5 ราคาเหมาะสม

11 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร 1,000.00             30 มีนาคม 2565 ใบสั่งจาง 46/๒๕๖5

ราคาเหมาะสม

14 3098-00276-82-5 นายฉัตรชัย  ศรีแจม 27,000.00           25 มีนาคม 2565 ขอตกลงที่ 16/2565 ราคาเหมาะสม

13 3-3018-00377-82-9 นายเฉียบ  เอ้ียงสูงเนิน 27,000.00           25 มีนาคม 2565 ขอตกลงที่ 15/2565

ราคาเหมาะสม

16 1-3099-02861-68-2 นายพรพรหม  นอยหมื่นไวย 27,000.00           30 มีนาคม 2565 ขอตกลงที่ 18/2565 ราคาเหมาะสม

15 1-4798-00206-97-5 นายเสกสรรค  อินสัมฤทธ์ิ 27,000.00           30 มีนาคม 2565 ขอตกลงที่ 17/2565

ราคาเหมาะสม17 3-3018-00223-24-3 นายดวง  ขวัญสูงเนิน 27,000.00           30 มีนาคม 2565 ขอตกลงที่ 19/2565


