
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64127222287

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 641214287174 25/2565 21/12/2565 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

64127313000

ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองช่าง 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)กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
641214297905 26/2565 21/12/2564 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

64127318821

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นคอนกรีต) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

0363537000046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง 20,000.00
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นคอนกรีต) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363537000046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเพชรก่อสร้าง 641214309740 27/2565 17/12/2564 20,000.00 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

64127461705

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำฝาย ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,380.00 บาท

8,380.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 8,380.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำฝาย ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641214402556 28/2565 20/12/2564 8,380.00 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

64127484857

ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

720.00 บาท

720.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 720.00
จัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑

ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 641214402820 29/2565 20/12/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64127376815

ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองสวัสดิการสังคม 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)กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
641214323264 30/2565 23/12/2564 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

64127510405

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,000.00 บาท

91,000.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 91,000.00
จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 641214423356 31/2565 30/12/2564 91,000.00 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

64127171578

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,900.00 บาท

3,900.00 บาท

3360700311841 นายวิชิต ล้อวิไล 3,900.00
บำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ฆฃ ๙๑๐๗ ชย) องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700311841 นายวิชิต ล้อวิไล 641214177228 59/2565 13/12/2564 3,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64127177732

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

1309900966321 นายธีรพันธุ์ คึขุนทด 1,000.00
บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย  สำนักปลัด องค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900966321 นายธีรพันธุ์ คึขุนทด 641214177655 60/2565 13/12/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64127318743

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400.00 บาท

400.00 บาท

3360600476628 สไมค์ คอม 2 400.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600476628 สไมค์ คอม 2 641214309285 61/2565 17/12/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64127424735

จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 15,000.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 641214402312 62/2564 20/12/2564 15,000.00 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

64127424770

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ?๑ ตำบล ๑ ฝาย? องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
320.00 บาท

320.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 320.00

ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ

๑ ตำบล ๑ ฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 641214402030 63/2565 20/12/2564 320.00 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

64127237431

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนสังข์-บ้านโคกแสว บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย

๑.๒๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 24,700.00

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนสังข์-บ้านโคกแสว บ้านโนนสังข์ ม.๙ ต.

หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๖๐ ม. ลึก

เฉลี่ย ๑.๒๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641222016983 1/2565 21/12/2564 24,700.00 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

64127263236

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม ม.๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,000.00 บาท

34,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 33,700.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม ม.3 ตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ จุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641222017065 2/2565 21/12/2564 33,700.00 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

64127271320

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองไผ่งามจุดที่๑ (บริเวณหลังวัดหัวทะเล) ม.๑ ต.หัวทะเลอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐

ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95,000.00 บาท

95,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 94,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองไผ่งามจุดที่๑ (บริเวณหลังวัดหัวทะเล) ม.

๑ ต.หัวทะเลอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๐ ม. ลึก

เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641222017097 3/2565 21/12/2564 94,000.00 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

64127272462

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองไผ่งาม จุดที่ ๒ (บริเวณนานางสำลี โม่งปราณีต) ม.๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม.

ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด  จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69,000.00 บาท

69,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 68,000.00

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบคลองไผ่งาม จุดที่ ๒ (บริเวณนานางสำลี โม่งปราณีต) ม.

๑ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐ ม. ลึก

เฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641222017152 4/2565 21/12/2564 68,000.00 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

64127237482

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๑ (บริเวณนานายชวน โมกศิริ) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม.

ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด  จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
69,000.00 บาท

69,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 68,500.00

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๑ (บริเวณนานายชวน โมกศิริ) บ้านโนนสังข์

ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึก

เฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641222017178 5/2565 21/12/2564 68,500.00 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

64127237524

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๒ (บริเวณนานายคำ โพคาศรี) บ้านโนนสังข์ ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม.

ลึกเฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41,000.00 บาท

41,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 40,500.00

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๒ (บริเวณนานายคำ โพคาศรี) บ้านโนนสังข์

ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕ ม. ลึก

เฉลี่ย ๕ ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641222017194 6/2565 21/12/2564 40,500.00 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

64127237552

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๓ (บริเวณคลองหนองตาเหล็ก) ม. ๙ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๕

ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด  จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47,000.00 บาท

47,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 46,500.00

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายอีสานเขียว จุดที่ ๓ (บริเวณคลองหนองตาเหล็ก) ม. ๙ ต.หัว

ทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยทำการถมดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๕

ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม.

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
641222017201 7/2565 21/12/2564 46,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


