
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037156540

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,246.00 บาท

8,246.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 8,246.00

วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 650314128970 56/2565 01/03/2565 8,246.00 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

65037161263

ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47,850.00 บาท

47,850.00 บาท

1189900006582 พีพี สร้างสรรค์สื่อ 47,850.00

วัสดุ/อุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1189900006582 พีพี สร้างสรรค์สื่อ 650314133740 57/2565 01/03/2565 47,850.00 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

65037192273

ถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
18,900.00 บาท

18,900.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 18,900.00

จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650314158444 58/2565 01/03/2565 18,900.00 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

65037276550

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรองน้ำมันเครื่องและน้ำมันเครื่อง) รถยนต์ ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,250.00 บาท

1,250.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮง ปิโตรเลียม 1,250.00
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรองน้ำมันเครื่องและน้ำมันเครื่อง) รถยนต์ ทะเบียน

บม ๘๑๖๒ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮง ปิโตรเลียม 650314231970 59/2565 01/03/2565 1,250.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037207537

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

940.00 บาท

940.00 บาท

3360600639756 นายพลวัฒน์ เฉลากาย 940.00
วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600639756 นายพลวัฒน์ เฉลากาย 650314170928 60/2565 01/03/2565 940.00 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

65037308088

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 2,800.00

จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650314252442 61/2565 08/03/2565 2,800.00 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

65037312700

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 7,000.00

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650314257727 62/2565 09/03/2565 7,000.00 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

65037380829

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,502.00 บาท

70,502.00 บาท

3360700040422 โกบอลล์ เอซี 70,502.00
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700040422 โกบอลล์ เอซี 650314315316 63/2565 04/03/2565 70,502.00 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

65037396332

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,400.00 บาท

1,400.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 1,400.00

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650314326764 64/2565 14/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037391751

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

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37,500.00 บาท

37,500.00 บาท

1189900006582 พีพี สร้างสรรค์สื่อ 37,500.00

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ตามโครงการโครงการป้องกัน

และระงับโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1189900006582 พีพี สร้างสรรค์สื่อ 650314323208 65/2565 14/03/2565 37,500.00 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

65037397636

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,100.00 บาท

2,100.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 2,100.00

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650314327736 66/2565 16/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037568417

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน(ไม้) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,800.00 บาท

2,800.00 บาท

0365558000314 บริษัท วินเฟอร์นิเจอร์ (2015) จำกัด 2,800.00
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน(ไม้) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365558000314 บริษัท วินเฟอร์นิเจอร์ (2015) จำกัด 650314469311 67/2565 21/03/2565 2,800.00 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

65037292262

จ้างค่าบริการจัดส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและค่าบริการขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,055.00 บาท

7,055.00 บาท

0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 7,055.00

ค่าบริการจัดส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและค่าบริการขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุ

อุปกรณ์เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 650314245963 144/2565 01/03/2565 7,055.00 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

65037271067

จ้างประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,900.00 บาท

13,900.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 13,900.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 650314222011 115/2565 01/03/2565 13,900.00 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

65037181289

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ภายใต้ โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่
700.00 บาท

700.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 700.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (ก

ปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 650314149232 116/2565 01/03/2565 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

65037035764

เช่าเต้นท์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

1360700052904 นายศราวุฒิ เพลียซ้าย 3,000.00
ค่าเช่าเต้นท์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700052904 นายศราวุฒิ เพลียซ้าย 650314030384 118/2565 01/03/2565 3,000.00 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

65037166515

เช่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การยริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

1360700039291 นายกิตติพัฒน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 2,000.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ตาม

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การยริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่  องค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 นายกิตติพัฒน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 650314137475 119/2565 01/03/2565 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

65037033527

เช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒  ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3360700384580 นายสุวรรณ์ เพลียซ้าย 1,000.00
ค่าเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒  ตามโครงการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700384580 นายสุวรรณ์ เพลียซ้าย 650314028649 120/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037038647

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700376960 นายมี พวงจัตุรัส 500.00

ค่าเช่า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700376960 นายมี พวงจัตุรัส 650314032736 121/2565 01/03/2565 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

65037040576

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

5360700011224 นายแอ่ง ภิญโยวงษ์ 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700011224 นายแอ่ง ภิญโยวงษ์ 650314033985 122/2565 01/03/2565 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

65037041450

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3301000855734 นายมงคล ศูนย์กลาง 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301000855734 นายมงคล ศูนย์กลาง 650314034806 123/2565 01/03/2565 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

65037042208

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700282299 นางวรรธนา พันธุ์กุ่ม 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๔ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700282299 นางวรรธนา พันธุ์กุ่ม 650314035615 124/2565 01/03/2565 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

65037042988

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700274709 นายทูล เรืองจาบ 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๔ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700274709 นายทูล เรืองจาบ 650314036070 125/2565 01/03/2565 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

65037043408

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

5360700038572 นายสมพงษ์ ชีหรั่ง 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๖ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700038572 นายสมพงษ์ ชีหรั่ง 650314036443 126/2565 01/03/2565 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

65037045628

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700261895 นางสำรวน พืดขุนทด 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๗ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700261895 นางสำรวน พืดขุนทด 650314038592 127/2565 01/03/2565 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

65037045684

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700384571 นายพรมมา เพลียซ้าย 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๘ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700384571 นายพรมมา เพลียซ้าย 650314038643 128/2565 01/03/2565 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

65037045765

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

5360700036227 นางวันทนา สิทธิขุนทด 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๙ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700036227 นางวันทนา สิทธิขุนทด 650314038698 129/2565 01/03/2565 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

65037045807

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3670500759803 นายทองคำ กาดขุนทด 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๑๐ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500759803 นายทองคำ กาดขุนทด 650314038732 130/2565 01/03/2565 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

65037045862

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

1360790001824 นายนนทกร เมียกขุนทด 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๑๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360790001824 นายนนทกร เมียกขุนทด 650314038781 131/2565 01/03/2565 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

65037045912

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700319435 นายดวงใจ ตรีวุธ 500.00

ค่าเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่

ที่ ๑๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700319435 นายดวงใจ ตรีวุธ 650314038829 132/2565 01/03/2565 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

65037045959

จ้างทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700377001 นางหนูแดง เขียนจัตุรัส 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700377001 นางหนูแดง เขียนจัตุรัส 650314047786 133/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037045979

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700388755 นางสาวแต่ง ทวีลาภ 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700388755 นางสาวแต่ง ทวีลาภ 650314047873 134/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037046000

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700418590 นางปลาหนัน แสไพศาล 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700418590 นางปลาหนัน แสไพศาล 650314047962 135/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037051355

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700268610 นางสาวทวีพร พันธ์กุ่ม 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700268610 นางสาวทวีพร พันธ์กุ่ม 650314048042 136/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037051747

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700315413 นางสาวสถาพร พันธุ์มณี 300.00

เหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัว

ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700315413 นางสาวสถาพร พันธุ์มณี 650314048167 137/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037052912

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

1101501023087 นายอดิศร สีสอ 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1101501023087 นายอดิศร สีสอ 650314048313 138/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037054040

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700264029 นายประกอบ โม่งปราณีต 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700264029 นายประกอบ โม่งปราณีต 650314048447 139/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037054411

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700321383 นางบุญนำ ฟ้อนบำเรอ 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700321383 นางบุญนำ ฟ้อนบำเรอ 650314048595 140/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037054949

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700330382 นางสาวสมจิตร พันกุ่ม 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700330382 นางสาวสมจิตร พันกุ่ม 650314048798 141/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037055459

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700380789 นางนอง สำนักโนน 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700380789 นางนอง สำนักโนน 650314048963 142/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037055734

เหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700378270 นางทองดี สุทธิวิเศษ 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700378270 นางทองดี สุทธิวิเศษ 650314049105 143/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037056240

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3301100088051 นางสาวจำเนียร เปกสันเทียะ 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301100088051 นางสาวจำเนียร เปกสันเทียะ 650314049253 144/2565 01/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037069673

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700375840 นางดอกไม้ ฟากวิลัย 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700375840 นางดอกไม้ ฟากวิลัย 650314060904 145/2565 01/03/2565 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

65037069724

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

1360700075661 นางสาวเจริญพร พวงสายหยุด 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700075661 นางสาวเจริญพร พวงสายหยุด 650314061291 146/2565 01/03/2565 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

65037069756

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700413644 นายสุชาญชัย พิศจำรูญ 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700413644 นายสุชาญชัย พิศจำรูญ 650314061609 147/2565 01/03/2565 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

65037069797

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3309901582093 นายสุชาติ มะเริงสิทธิ์ 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901582093 นายสุชาติ มะเริงสิทธิ์ 650314061909 148/2565 01/03/2565 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

65037069807

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

1360700066379 นางสาวสุกัญญา หมู่สะแก 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700066379 นางสาวสุกัญญา หมู่สะแก 650314062128 150/2565 01/03/2565 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

65037069824

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700316410 นางสาวนิตยา ศิลา 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๖

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700316410 นางสาวนิตยา ศิลา 650314062689 149/2565 01/03/2565 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

65037069834

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700262395 นางชลธิชา พืดขุนทด 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๗

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700262395 นางชลธิชา พืดขุนทด 650314063519 151/2565 01/03/2565 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

65037069842

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700325265 นายประเสริฐ ยุทธอาจ 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๘

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700325265 นายประเสริฐ ยุทธอาจ 650314064644 152/2565 01/03/2565 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

65037069854

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3300800562200 นางจอมใจ พับขุนทด 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๙

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800562200 นางจอมใจ พับขุนทด 650314064906 153/2565 01/03/2565 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

65037069862

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700382781 นายสมาน สำนักโนน 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700382781 นายสมาน สำนักโนน 650314065241 154/2565 01/03/2565 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

65037069867

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3360700370872 นายสุทิน วาจาจริง 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700370872 นายสุทิน วาจาจริง 650314065626 155/2565 01/03/2565 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

65037069873

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
600.00 บาท

600.00 บาท

3411800155299 นางบุญเจียม หาญวิชา 600.00

จ้างขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๕-

๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3411800155299 นางบุญเจียม หาญวิชา 650314065832 156/2565 01/03/2565 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

65037178769

จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ภายใต้ โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่
6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 6,500.00

อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการ

ประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 650314147937 157/2565 02/03/2565 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

65037184269

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน.)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 6,500.00

เหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมคณะ

กรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 650314151399 158/2565 02/03/2565 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

65037190002

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๒๓ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3360700069773 นายอนุพงษ์ พิมพ์ชีวิต 1,000.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๒๓

(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700069773 นายอนุพงษ์ พิมพ์ชีวิต 650314156552 159/2565 02/03/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037304915

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัคราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,360.00 บาท

1,360.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 1,360.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์ฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 650314250197 160/2565 02/03/2565 1,360.00 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

65037337440

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,190.00 บาท

6,190.00 บาท

3360700314115 นายประจวบ แคสันเทียะ 6,190.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700314115 นายประจวบ แคสันเทียะ 650314277978 161/2565 02/03/2565 6,190.00 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

65037359648

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ ทะบียน กข ๖๙๕๐ ชย) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

1309900966321 อู่ช่างเท่ รีแมฟ กล่องหลัก ECU 9,600.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ ทะบียน กข ๖๙๕๐ ชย) กองช่าง องค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900966321 อู่ช่างเท่ รีแมฟ กล่องหลัก ECU 650314296680 162/2565 02/03/2565 9,600.00 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

65037363807

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนกระจก ประตูหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

3360600514783 นายนิยม สวัสดี 2,000.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนกระจก ประตูหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600514783 นายนิยม สวัสดี 650314300136 163/2565 04/03/2565 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

65037525875

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๘๘๘๗ ชย) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,500.00 บาท

2,500.00 บาท

3360700314115 นายประจวบ แคสันเทียะ 2,500.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๘๘๘๗ ชย) องค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700314115 นายประจวบ แคสันเทียะ 650314433432 164/2565 09/03/2565 2,500.00 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

65037561754

จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน มีนาคม

พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,360.00 บาท

1,360.00 บาท

5360700031098 นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ 1,360.00

จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700031098 นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ 650314462638 166/2565 28/03/2565 1,360.00 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

65037135749

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายศาลตาปู่ (บริเวณไร่นายฮงสิทธิ์ สิทธิบัลลัง) บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 10,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายศาลตาปู่ (บริเวณไร่นายฮงสิทธิ์ สิทธิบัลลัง) บ้าน

เขาดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
650322011016 8/2565 16/03/2565 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65037139255

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนองแดง-หนองดง (บริเวณไร่นายดวง ตรีวุธ) บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,000.00 บาท

28,000.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 27,500.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนองแดง-หนองดง (บริเวณไร่นายดวง ตรีวุธ)

บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
650322011270 9/2565 16/03/2565 27,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


