
 

    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

ที ่  ชย 75602/ วันที่           2 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน   ตุลาคม 2563 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

 ตามท่ี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ตุลาคม  2563 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เรียบรอ้ยแล้วนั้น 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอสรุปผลการด าเนินการ

จดัซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 

(ลงชื่อ).......................................................... 
 (นางสาววิจิตรา ประสมทรัพย์) 

                     เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
 (นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด) 

                     หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
                     (นายวีระศักดิ์  ประสมทรัพย์) 

                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

 
 
                                                    (ลงชื่อ)………………………………………………………… 
                                                                (นายวีรภาส   ตันติปัญจพร) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล    
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

63107030672

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัดสำหรับรถยนต์ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย. และรถส่วนกลางที่สำนักงานปลัดรับผิดชอบดูแล เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ำ

ฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 80,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัดสำหรับรถยนต์ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย. และ

เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 631014032437 1/2564 01/10/2563 80,000.00 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

63107031745

ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด สำหรับรถบรรทุกน้ำฯ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 100,000.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(สำนักปลัด สำหรับรถบรรทุกน้ำฯ ทะเบียน บม ๖๖๔๒

ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 631014032909 2/2564 01/10/2563 100,000.00 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

63107033067

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขฯ สำหรับรถบรรทุกขยะและเครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮงปิโตเลียม 100,000.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุขฯ สำหรับรถบรรทุกขยะและเครื่องพ่น

หมอกควันฯลฯ)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮงปิโตเลียม 631014033303 3/2564 01/10/2563 100,000.00 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

63107033462

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองการศึกษาฯ สำหรับรถยนต์รับส่งนักเรียน ทะเบียน บม.๘๑๖๒ ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 60,000.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองการศึกษาฯ สำหรับรถยนต์รับส่งนักเรียน ทะเบียน

บม.๘๑๖๒ ชย.)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 631014033769 4/2564 01/10/2563 60,000.00 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

63107033758

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 80,000.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 631014034113 5/2564 01/10/2563 80,000.00 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

63107034108

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย. ,และรถส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 50,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย. ,และรถส่วนกลางที่กอง

ช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮงปิโตรเลียม 631014034394 6/2564 01/10/2563 50,000.00 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

63107142509

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3360700425065 ร้าน ป.ปลา 1,000.00

พวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700425065 ร้าน ป.ปลา 631014117555 7/2564 10/10/2563 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

63107267403

ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี  สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

1309900324329 จงเจริญบ้านดอกไม้ 500.00

ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี  สมเด็จพระศรี

นครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900324329 จงเจริญบ้านดอกไม้ 631014228283 8/2564 16/10/2563 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

63107269739

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

1309900324329 จงเจริญบ้านดอกไม้ 1,000.00

ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900324329 จงเจริญบ้านดอกไม้ 631014228688 9/2564 20/10/2563 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

63117019881

ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,009.00 บาท

1,009.00 บาท

5360700031098 นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ 1,009.00

จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700031098 นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ 631114060275 10/2564 29/10/2563 1,009.00 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

63117013742

ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ 900.00
วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ 631114060604 11/2564 29/10/2563 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

63117346599

ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์ ๖๓-๑๐-๑๖ อต.๑๖   ใบเสร็จรับเงินและแบบ ๑๓-๑๐-๑๓ ทะเบียนครุภัณฑ์  )กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,123.00 บาท

1,123.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 1,123.00

ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์ ๖๓-๑๐-๑๖ อต.๑๖   ใบเสร็จรับเงินและแบบ ๑๓-๑๐-

๑๓ ทะเบียนครุภัณฑ์  )กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
631114262614 12/2564 29/10/2563 1,123.00 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

63107118933

จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒และ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (นายอำนาจ  ฟากวิลัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

1360700074207 นายอำนาจ  ฟากวิลัย 91,200.00

จ้างเหมาบริการบุคลากรโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700074207 นายอำนาจ  ฟากวิลัย 631014110845 1/2564 01/10/2563 91,200.00 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

63107170814

จ้างจ้างเหมาบริการบุคลากรโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒และ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

1309900799530 นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน 91,200.00

จ้างเหมาบริการบุคลากรโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900799530 นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน 631014125176 2/2564 01/10/2563 91,200.00 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

63107119520

จ้างเหมาบริการบุคลากรโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒และ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (นางสาวอรอุมา อาบสุวรรณ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

1360700060834 นางสาวอรอุมา  อาบสุวรรณ 91,200.00

จ้างเหมาบริการบุคลากรโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700060834 นางสาวอรอุมา  อาบสุวรรณ 631014125902 3/2564 01/10/2563 91,200.00 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

63107143318

จ้างจ้างเหมาบุคลกร โครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(นายณรงค์  เหล็กดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

3360700388976 นายณรงค์  เหล็กดี 91,200.00

จ้างเหมาบุคลกร โครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่

ตำบลหัวทะเล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(นายณรงค์  เหล็กดี)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700388976 นายณรงค์  เหล็กดี 631014128140 4/2564 01/10/2563 91,200.00 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

63107143692

จ้างจ้างเหมาบุคลกร โครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(นายสุวิทย์  เสิงขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

3360700421281 นายสุวิทย์  เสิงขุนทด 91,200.00

จ้างเหมาบุคลกร โครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตพื้นที่

ตำบลหัวทะเล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(นายสุวิทย์  เสิงขุนทด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700421281 นายสุวิทย์  เสิงขุนทด 631014128814 5/2564 01/10/2563 91,200.00 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

63107065724

จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ (นางสาววราภรณ์ ฝั่งสระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

5360700030539 นางสาววราภรณ์  ฝั่งสระ 54,000.00

เหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลหัวทะเล  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาววราภรณ์ ฝั่งสระ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700030539 นางสาววราภรณ์  ฝั่งสระ 631014129942 6/2564 01/10/2563 54,000.00 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

63107065652

จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ (นางสาวเจนจิรา กามขุนทด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

1360700112371 นางสาวเจนจิรา  กามขุนทด 54,000.00

เหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลหัวทะเล  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวเจนจิรา กามขุนทด )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700112371 นางสาวเจนจิรา  กามขุนทด 631014132160 7/2564 01/10/2563 54,000.00 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

63107064873

จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวรินทร์สิตา จรัสกุลทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

3360700268270 นางสาวรินทร์สิตา  จรัสกุลทรัพย์ 54,000.00

เหมาบริการบุคลากรตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลหัวทะเล  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(นางสาวรินทร์สิตา จรัสกุลทรัพย์)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700268270 นางสาวรินทร์สิตา  จรัสกุลทรัพย์ 631014132493 8/2564 01/10/2563 54,000.00 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

63107186916

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑

เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

1160400029518 เทพคอม 1,500.00

บำรุงรักษาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวน ๑ เครื่อง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1160400029518 เทพคอม 631014179416 9/2564 15/10/2563 1,500.00 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

63107361497

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ ตามโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 1,000.00

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ ตามโครงการชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย

ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 631014275116 10/2564 22/10/2563 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


