
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117113774

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที่ (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100,471.36 บาท

100,471.36 บาท

0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 100,471.36

อาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที่ (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี โรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000237031
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
641114100943 11/2565 01/11/2564 100,471.36 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117096057

ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

0365560001080 บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 19,800.00
วัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
641114130000 12/2565 08/11/2564 19,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117096171

ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,950.00 บาท

4,950.00 บาท

0365560001080 บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4,950.00
วัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
641114130074 13/2565 08/11/2564 4,950.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117158856

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,590.00 บาท

1,590.00 บาท

0365560001080 บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1,590.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
641114130570 14/2565 10/11/2564 1,590.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117244019

ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,718.00 บาท

15,718.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 15,718.00
วัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641114199444 16/2565 10/11/2564 15,718.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117230904

ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51,459.00 บาท

51,459.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 51,459.00

จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 641114231561 16/2565 12/11/2564 51,459.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117242573

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
5,200.20 บาท

5,200.20 บาท

0363563001801 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวเดชเจริญกิจ 5,200.20
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563001801 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวเดชเจริญกิจ 641114232711 172565 12/11/2564 5,200.20 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117250449

ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ 1,200.00
วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ 641114200437 18/2565 15/11/2564 1,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117263115

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-๑๙ (Antigen Test Kit) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

3500700553207 ร้านยา สบายดีเภสัช 24,000.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ตามโครงการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500700553207 ร้านยา สบายดีเภสัช 641114235185 19/2565 15/11/2564 24,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117307993

ซื้อจัดซื้อวัดุก่อสร้าง (หินคลุก,ปูนโรยหน้า) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,360.00 บาท

23,360.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 23,360.00
จัดซื้อวัดุก่อสร้าง (หินคลุก,ปูนโรยหน้า) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 641114283681 20/2565 15/11/2564 23,360.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117420328

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,800.00 บาท

7,800.00 บาท

3360700029275 นายเตชสิทธิ์ คุขุนทด 7,800.00

จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะ

กรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย

การเลือกตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700029275 นายเตชสิทธิ์ คุขุนทด 641114342957 21/2565 16/11/2564 7,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117450182

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ตามโครงการโครงการป้องกันและระงับโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,000.00 บาท

72,000.00 บาท

3500700553207 ร้านยา สบายดีเภสัช 72,000.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ตามโครงการโครงการ

ป้องกันและระงับโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3500700553207 ร้านยา สบายดีเภสัช 641114380609 22/2565 22/11/2564 72,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117521373

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93,675.78 บาท

93,675.78 บาท

0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 93,675.78

อาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี โรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เดือน ธ.ค.๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000237031
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
641114414799 24/2565 26/11/2564 93,675.78 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107233723

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณไร่ครูอินตรา) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 7,100.00
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเก่า-หนองดง (บริเวณไร่ครูอินตรา) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 641114109618 9/2565 09/11/2564 7,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107234966

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองกุดปลาค้าว (บริเวณนานายคร) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 26,500.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองกุดปลาค้าว (บริเวณนานายคร) บ้านหัว

สะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 641114111363 10/2565 09/11/2564 26,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107232950

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแยกทล.๒๐๕-บ้านกุ่ม (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม) บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 9,500.00
โครงการซ่อมแซมถนนแยกทล.๒๐๕-บ้านกุ่ม (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม) บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓

ตำบลหัวทะเลอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 641114111494 11/2565 09/11/2564 9,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107231347

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสกแค-หนองแดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,700.00 บาท

6,700.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 6,500.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสกแค-หนองแดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 641114111660 12/2565 09/11/2564 6,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107234152

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยสีมุม (บริเวณบ่อปลานายมานิตย์ แสงฤทธิ์) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 5,700.00

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยสีมุม (บริเวณบ่อปลา

นายมานิตย์ แสงฤทธิ์) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 641114111911 13/2565 09/11/2564 5,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117244899

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,878.75 บาท

3,878.75 บาท

0303531000117
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 ผู้จำหน่ายโต

โยต้า
3,878.75

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303531000117
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช

1988 ผู้จำหน่ายโตโยต้า
641114233917 14/2565 12/11/2564 3,878.75 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117345996

จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการโครงการป้องกันและระงับโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,100.00 บาท

5,100.00 บาท

1309900234818 ร้าน พีเอส ดีไซน์ บ้านชวน 5,100.00

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการโครงการป้องกันและระงับโรคระบาดต่างๆ

ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900234818 ร้าน พีเอส ดีไซน์ บ้านชวน 641114283411 15/2565 12/11/2564 5,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117408109

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
700.00 บาท

700.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 700.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (ก

ปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 641114339120 17/2565 15/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117413580

จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน.)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
7,850.00 บาท

7,850.00 บาท

3360700029275 นายเตชสิทธิ์ คุขุนทด 7,850.00

ทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมคณะ

กรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย

การเลือกตั้งสมาชิก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700029275 นายเตชสิทธิ์ คุขุนทด 641114339647 18/2565 19/11/2564 7,850.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424894

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700375840 นางดอกไม้  ฟากวิลัย 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700375840 นางดอกไม้  ฟากวิลัย 641114362324 20/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424907

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

1360700075661 นางสาวเจริญพร  พวงสายหยุด 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700075661 นางสาวเจริญพร  พวงสายหยุด 641114356492 21/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424926

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700413644 นายสุชาญชัย  พิศจำรูญ 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700413644 นายสุชาญชัย  พิศจำรูญ 641114362799 22/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424953

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3309901582093 นายสุชาติ  มะเริงสิทธิ์ 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901582093 นายสุชาติ  มะเริงสิทธิ์ 641114356538 23/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117528441

จ้างค่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

1360700039291 นายกิตติพัฒน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 2,000.00

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ตำบลหัว

ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 นายกิตติพัฒน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 641214063612 24/2565 23/11/2564 2,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424965

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

1360700066379 นางสาวสุกัญญา  หมู่สะแก 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700066379 นางสาวสุกัญญา  หมู่สะแก 641114374564 25/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424978

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700316410 นางสาวนิติยา  ศิลา 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700316410 นางสาวนิติยา  ศิลา 641114356569 26/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425021

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700262395 นางชลธิชา  พืดขุนทด 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700262395 นางชลธิชา  พืดขุนทด 641114378707 27/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425030

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700325265 นายประเสริฐ  ยุทธอาจ 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700325265 นายประเสริฐ  ยุทธอาจ 641114374529 28/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425037

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3300800562200 นางจอมใจ  พบขุนทด 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800562200 นางจอมใจ  พบขุนทด 641114356602 29/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425049

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700382781 นายสมาน สำนักโนน 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700382781 นายสมาน สำนักโนน 641114356652 30/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425060

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700370872 นายสุทิน  วาจาจริง 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700370872 นายสุทิน  วาจาจริง 641114356686 31/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425074

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3411800155299 นางบุญเจียม  หาญวิชา 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3411800155299 นางบุญเจียม  หาญวิชา 641114364398 32/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117403480

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700377001 นางหนูแดง  เขียนจัตุรัส 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้ง ๑ หมู่ที่ ๑

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700377001 นางหนูแดง  เขียนจัตุรัส 641114367513 33/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117403802

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700388755 นางสาวแต่ง  ทวีลาภ 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้ง ๒ หมู่ที่ ๒

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700388755 นางสาวแต่ง  ทวีลาภ 641114356720 34/2565 23/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117403998

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700418590 นางปลาหนัน  แสไพศาล 300.00

เหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๓ หมู่ที่ ๓

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700418590 นางปลาหนัน  แสไพศาล 641114367976 35/2565 23/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


