
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107106318

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.และเครื่องตัดหญ้า ),และรถส่วนกลางที่สำนักปลัดรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 100,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.และเครื่องตัดหญ้า ),

และรถส่วนกลางที่สำนักปลัดรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 641014100485 1/2565 01/10/2564 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

64107111394

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย. ),และรถส่วนกลางที่สำนักปลัดรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งอง ปิโตรเลียม 30,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม ๖๖๔๒ ชย. ),และรถ

ส่วนกลางที่สำนักปลัดรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งอง ปิโตรเลียม 641014100519 2/2565 01/10/2564 30,000.00 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

64107111457

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถยนต์ ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย. ),และรถส่วนกลางที่กองการศึกษารับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 60,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถยนต์ ทะเบียน บม ๘๑๖๒ ชย. ),และรถส่วนกลางที่

กองการศึกษารับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 641014100532 3/2565 01/10/2564 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

64107104715

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ),และรถส่วนกลางที่สำนักปลัดรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70,000.00 บาท

70,000.00 บาท

0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 70,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ),และรถส่วนกลางที่สำนัก

ปลัดรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 641014100543 4/2565 01/10/2564 70,000.00 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

64107111603

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย.และรถจักยานยนต์ ทะเบียน งทบ ๖๙๑ นม ),และรถส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 35,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถยนต์ ทะเบียน กข ๖๙๕๐ ชย.และรถจักยานยนต์

ทะเบียน งทบ ๖๙๑ นม ),และรถส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 641014100559 5/2565 01/10/2564 35,000.00 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

64107111703

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถจักยานยนต์ ทะเบียน ๑กน ๖๒๖๑ ชย ),และรถส่วนกลางที่กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 15,000.00

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถจักยานยนต์ ทะเบียน ๑กน ๖๒๖๑ ชย ),และรถ

ส่วนกลางที่กองสวัสดิการสังคมรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 641014100574 6/2565 01/10/2564 15,000.00 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

64107115000

ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะและรถส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70,000.00 บาท

70,000.00 บาท

0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 70,000.00
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกขยะและรถส่วนกลางที่กองช่างรับผิดชอบดูแล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ่งฮง ปิโตรเลียม 641014100592 7/2565 01/10/2564 70,000.00 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

64107157318

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วม (ทราย,กระสอบปุ๋ย,ลูกรัง) กรณีประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78,660.00 บาท

78,660.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 78,660.00

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วม (ทราย,กระสอบปุ๋ย,ลูกรัง) กรณีประสบ

สาธารณภัย (อุทกภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 641014134558 8/2565 05/10/2564 78,660.00 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

64107270139

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,027.00 บาท

18,027.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 18,027.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 641014221526 9/2565 05/10/2564 18,027.00 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

64107275050

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,234.00 บาท

3,234.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 3,234.00

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 641014221707 10/2565 05/10/2564 3,234.00 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

64107161816

จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหัวทะเลกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕(นายณรงค์  เหล็กดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

3360700388976 นายณรงค์   เหล็กดี 91,200.00

เหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหัวทะเลกองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(นายณรงค์  เหล็กดี)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700388976 นายณรงค์   เหล็กดี 641014146237 1/2565 01/10/2564 91,200.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64107161985

จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหัวทะเลกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕(นายสุวิทย์   เสิงขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

3360700421281 นายสุวิทย์  เสิงขุนทด 91,200.00

เหมาบริการในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหัวทะเลกองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(นายสุวิทย์   เสิงขุนทด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700421281 นายสุวิทย์  เสิงขุนทด 641014148705 2/2565 01/10/2564 91,200.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64107308805

จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วยตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  (นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

1309900799530 นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน 91,200.00
จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วยตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309900799530 นางสาวศรีสุดา  บำรุงราน 641014245340 3/2565 01/10/2564 91,200.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64107311405

จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วยตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (นางสาวอรอุมา  อาบสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91,200.00 บาท

91,200.00 บาท

1360700060834 นางสาวอรอุมา  อาบสุวรรณ 91,200.00
จ้างเหมาบริการบุคลากรตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วยตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700060834 นางสาวอรอุมา  อาบสุวรรณ 641014245389 4/2565 01/10/2564 91,200.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64107352945

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94,280.00 บาท

94,280.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 94,280.00

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 641114109588 5/2565 05/10/2564 94,280.00 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

64107221807

จ้างทำตรายาง (จำนวน ๔ รายการ) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,680.00 บาท

1,680.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 1,680.00
จัดจ้างทำตรายาง สำนักปลัด องค์การยริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 641014208316 6/2565 05/10/2564 1,680.00 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

64107352045

ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
700.00 บาท

700.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 700.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 641114006839 7/2565 25/10/2564 700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107352396

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,575.00 บาท

2,575.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 2,575.00

จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ

ให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 641114007305 8/2565 25/10/2564 2,575.00 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

64117113774

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

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

100,471.36 บาท

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

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

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000237031
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117096057

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

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

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

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117096171

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

4,950.00 บาท

4,950.00 บาท

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

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117158856

ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,590.00 บาท

1,590.00 บาท

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

ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117244019

ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,718.00 บาท

15,718.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 15,718.00
วัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117230904

ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51,459.00 บาท

51,459.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 51,459.00

จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117242573

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
5,200.20 บาท

5,200.20 บาท

0363563001801 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวเดชเจริญกิจ 5,200.20
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117250449

ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ 1,200.00
วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117263115

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-๑๙ (Antigen Test Kit) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

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

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117307993

ซื้อจัดซื้อวัดุก่อสร้าง (หินคลุก,ปูนโรยหน้า) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,360.00 บาท

23,360.00 บาท

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

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117420328

ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,800.00 บาท

7,800.00 บาท

3360700029275 นายเตชสิทธิ์ คุขุนทด 7,800.00

จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะ

กรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย

การเลือกตั้ง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117450182

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

72,000.00 บาท

72,000.00 บาท

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

ป้องกันและระงับโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117521373

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

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

93,675.78 บาท

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

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

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จ

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

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000237031
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107233723

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

7,200.00 บาท

7,200.00 บาท

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

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107234966

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองกุดปลาค้าว (บริเวณนานายคร) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

27,000.00 บาท

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

สะพาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107232950

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

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

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

ตำบลหัวทะเลอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107231347

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโสกแค-หนองแดง บ้านเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,700.00 บาท

6,700.00 บาท

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

อำเภอบำเหน็จณรงค์จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64107234152

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยสีมุม (บริเวณบ่อปลานายมานิตย์ แสงฤทธิ์) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,800.00 บาท

5,800.00 บาท

0363559001819 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุ่มทรัพย์ 33 5,700.00

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองห้วยสีมุม (บริเวณบ่อปลา

นายมานิตย์ แสงฤทธิ์) บ้านหัวสระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117244899

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,878.75 บาท

3,878.75 บาท

0303531000117
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช 1988 ผู้จำหน่ายโต

โยต้า
3,878.75

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข ๓๐๔๔ ชย. ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303531000117
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าโคราช

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117345996

จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการโครงการป้องกันและระงับโรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,100.00 บาท

5,100.00 บาท

1309900234818 ร้าน พีเอส ดีไซน์ บ้านชวน 5,100.00

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการโครงการป้องกันและระงับโรคระบาดต่างๆ

ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117408109

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
700.00 บาท

700.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 700.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (ก

ปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 641114339120 17/2565 15/11/2564 700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117413580

จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน.)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล
7,850.00 บาท

7,850.00 บาท

3360700029275 นายเตชสิทธิ์ คุขุนทด 7,850.00

ทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการอบรมคณะ

กรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย

การเลือกตั้งสมาชิก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424894

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3360700375840 นางดอกไม้  ฟากวิลัย 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700375840 นางดอกไม้  ฟากวิลัย 641114362324 20/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424907

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

1360700075661 นางสาวเจริญพร  พวงสายหยุด 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700075661 นางสาวเจริญพร  พวงสายหยุด 641114356492 21/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424926

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3360700413644 นายสุชาญชัย  พิศจำรูญ 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700413644 นายสุชาญชัย  พิศจำรูญ 641114362799 22/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424953

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3309901582093 นายสุชาติ  มะเริงสิทธิ์ 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309901582093 นายสุชาติ  มะเริงสิทธิ์ 641114356538 23/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117528441

จ้างค่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

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

2,000.00 บาท

1360700039291 นายกิตติพัฒน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 2,000.00

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ตำบลหัว

ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424965

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

1360700066379 นางสาวสุกัญญา  หมู่สะแก 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700066379 นางสาวสุกัญญา  หมู่สะแก 641114374564 25/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117424978

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3360700316410 นางสาวนิติยา  ศิลา 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700316410 นางสาวนิติยา  ศิลา 641114356569 26/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425021

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3360700262395 นางชลธิชา  พืดขุนทด 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700262395 นางชลธิชา  พืดขุนทด 641114378707 27/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425030

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3360700325265 นายประเสริฐ  ยุทธอาจ 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700325265 นายประเสริฐ  ยุทธอาจ 641114374529 28/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425037

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3300800562200 นางจอมใจ  พบขุนทด 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300800562200 นางจอมใจ  พบขุนทด 641114356602 29/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425049

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3360700382781 นายสมาน สำนักโนน 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700382781 นายสมาน สำนักโนน 641114356652 30/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425060

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3360700370872 นายสุทิน  วาจาจริง 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700370872 นายสุทิน  วาจาจริง 641114356686 31/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117425074

จ้างค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

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

600.00 บาท

3411800155299 นางบุญเจียม  หาญวิชา 600.00

ค่าขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3411800155299 นางบุญเจียม  หาญวิชา 641114364398 32/2565 23/11/2564 600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117403480

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700377001 นางหนูแดง  เขียนจัตุรัส 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้ง ๑ หมู่ที่ ๑

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700377001 นางหนูแดง  เขียนจัตุรัส 641114367513 33/2565 23/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117403802

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700388755 นางสาวแต่ง  ทวีลาภ 300.00

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๕ เขตเลือกตั้ง ๒ หมู่ที่ ๒

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700388755 นางสาวแต่ง  ทวีลาภ 641114356720 34/2565 23/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

64117403998

จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700418590 นางปลาหนัน  แสไพศาล 300.00

เหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เขตเลือกตั้ง ๓ หมู่ที่ ๓

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



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



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

65017161524

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,790.00 บาท

12,790.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 12,790.00
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 650114163776 32/2565 14/01/2565 12,790.00 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

65017162085

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,921.00 บาท

6,921.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 6,921.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 650114164292 33/2565 14/01/2565 6,921.00 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

65017162757

ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,366.00 บาท

1,366.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 1,366.00
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 650114167876 34/2565 14/01/2565 1,366.00 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

65017163258

ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,850.00 บาท

14,850.00 บาท

0365560001080 บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 14,850.00
วัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365560001080
บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส

จำกัด
650114168090 35/2565 14/01/2565 14,850.00 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

65017163695

ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

780.00 บาท

780.00 บาท

3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ โดยนายพลวัฒน์ เฉลากาย 780.00
วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600639756
ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ โดยนายพลวัฒน์

เฉลากาย
650114168266 36/2565 14/01/2565 780.00 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

65017334931

ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,275.00 บาท

7,275.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 7,275.00

ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ตำบลหัว

ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
650114272633 38/2565 17/01/2565 7,275.00 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

65017326998

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

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62,380.00 บาท

62,380.00 บาท

3301200486490 สมาย ช็อป 62,380.00
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kit) ตามโครงการจัดการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301200486490 สมาย ช็อป 650114322563 43/2565 18/01/2565 62,380.00 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

65017294739

ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,110.00 บาท

11,110.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 11,110.00
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 650114258453 ................/2565 18/01/2565 11,110.00 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

65017301881

ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,715.00 บาท

9,715.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 9,715.00
จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 650114258468 .............../2565 18/01/2565 9,715.00 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

65017303036

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,900.00 บาท

7,900.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 7,900.00
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 650114258477 .............../2565 18/01/2565 7,900.00 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

65017434537

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,687.00 บาท

8,687.00 บาท

0365553000235 บริษัท สงวนวงศ์บำเหน็จ จำกัด 8,687.00

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 650114354208 43/2565 18/01/2565 8,687.00 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

65027011083

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กรองน้ำมันเครื่องและแหวนกันแทค์) รถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250.00 บาท

250.00 บาท

0363534000231 เซ่งฮง ปิโตรเลียม 250.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กรองน้ำมันเครื่องและแหวนกันแทค์) รถยนต์ ทะเบียน นข

๒๒๕๔ ชย.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363534000231 เซ่งฮง ปิโตรเลียม 650214010347 44/2565 18/01/2565 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

65017075069

จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
450.00 บาท

450.00 บาท

5360700031098 นายกวีวุฒิ  ยุทธอาจ 450.00

อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700031098 นายกวีวุฒิ  ยุทธอาจ 650114065726 64/2565 05/01/2565 450.00 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

65017112924

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๕ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400.00 บาท

400.00 บาท

0305558004522 บริษัท ยักษ์ ไอที แอนด์ โมบาย เมืองย่า จำกัด 400.00
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๕

(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305558004522
บริษัท ยักษ์ ไอที แอนด์ โมบาย เมือง

ย่า จำกัด
650114105146 65/2565 07/01/2565 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

65017113963

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,350.00 บาท

7,350.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 7,350.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและรับชำระภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 650114105389 66/2565 07/01/2565 7,350.00 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

65017445276

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,490.00 บาท

15,490.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 15,490.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 650114369551 67/2565 17/01/2565 15,490.00 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

65017391327

จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,250.00 บาท

6,250.00 บาท

3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 6,250.00

จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรม

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ

หน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 650114356363 68/2565 17/01/2565 6,250.00 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

65017383804

จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ภายใต้ โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่
6,250.00 บาท

6,250.00 บาท

3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 6,250.00

จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามโครงการอบรมคณะ

กรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700389964 นางสาวมะลิ ภาคจรุง 650114356607 69/2565 17/01/2565 6,250.00 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

65017446874

เช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,500.00 บาท

3,500.00 บาท

1360700039291 นายกิตติพัฒน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 3,500.00

ค่าเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 นายกิตติพัฒน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 650114370105 70/2565 17/01/2565 3,500.00 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

65017446050

เช่าเต้นท์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

1360700052904 นายศราวุฒิ เพลียซ้าย 3,000.00
ค่าเช่าเต้นท์ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700052904 นายศราวุฒิ เพลียซ้าย 650114369907 71/2565 18/01/2565 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

65017397023

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (กปน)

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ภายใต้ โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่
700.00 บาท

700.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 700.00

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือตั้ง (ก

ปน) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวทะเล

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 650114354743 72/2565 18/01/2565 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

65017271078

เช่าเต้นท์ และฉากกั้นคูหาลงคะแนน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3360700384580 นายสุวรรณ์ เพลียซ้าย 1,000.00

เช่าเต้นท์ และฉากกั้นคูหาลงคะแนน พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่

๑๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700384580 นายสุวรรณ์ เพลียซ้าย 650114233913 73/2565 18/01/2565 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

65017256373

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700376960 นายมี  พวงจัตุรัส 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700376960 นายมี  พวงจัตุรัส 650114217783 74/2565 18/01/2565 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

65017256569

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

5360700011224 นายแอ่ง  ภิญโยวงษ์ 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700011224 นายแอ่ง  ภิญโยวงษ์ 650114219484 75/2565 18/01/2565 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

65017256627

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ 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 650114220087 76/2565 18/01/2565 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

65017265787

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700282299 นางวรรธนา  พันธุ์กุ่ม 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๔

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700282299 นางวรรธนา  พันธุ์กุ่ม 650114220266 77/2565 18/01/2565 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

65017266197

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700274709 นายทูล  เรืองจาบ 500.00

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๕

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700274709 นายทูล  เรืองจาบ 650114220568 78/2565 18/01/2565 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

65017266377

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

5360700038572 นายสมพงษ์  ชีหรั่ง 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๖

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700038572 นายสมพงษ์  ชีหรั่ง 650114220757 79/2565 18/01/2565 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

65017266624

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700261895 นางสำรวน  พืดขุนทด 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๗

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700261895 นางสำรวน  พืดขุนทด 650114220900 80/2565 18/01/2565 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

65017266744

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700384571 นายพรมมา  เพลียซ้าย 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๘

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700384571 นายพรมมา  เพลียซ้าย 650114221065 81/2565 18/01/2565 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

65017266906

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ 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 650114221362 82/2565 18/01/2565 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

65017267351

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3670500759803 นายทองคำ  กาดขุนทด 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่

๑๐ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670500759803 นายทองคำ  กาดขุนทด 650114221494 83/2565 18/01/2565 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

65017267511

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

1360790001824 นายนนทกร  เมียกขุนทด 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360790001824 นายนนทกร  เมียกขุนทด 650114221726 84/2565 18/01/2565 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

65017267584

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3360700319435 นายดวงใจ  ตรีวุธ 500.00

เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสถานที่เลือกตั้ง (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่

๑๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700319435 นายดวงใจ  ตรีวุธ 650114221883 85/2565 18/01/2565 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

65017270695

จ้างทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700377001 นางหนูแดง เขียนจัตุรัส 300.00

จ้างทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตามโครงการจัดการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700377001 นางหนูแดง เขียนจัตุรัส 650114227545 86/2565 18/01/2565 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

65017270717

จ้างทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700388755 นางสาวแต่ง ทวีลาภ 300.00

จ้างทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการจัดการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700388755 นางสาวแต่ง ทวีลาภ 650114227740 87/2565 18/01/2565 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

65017270754

จ้างทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

3360700418590 นางปลาหนัน แสไพศาล 300.00

จ้างทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตามโครงการจัดการ

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360700418590 นางปลาหนัน แสไพศาล 650114227988 88/2565 18/01/2565 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

64127502782

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที่ (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕  ? ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
407,664.42 บาท

407,664.42 บาท

0994000237031 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 407,664.42

อาหารเสริม(นม) รสจืด ยู เอช ที่ (ชนิดกล่อง) ขนาด ๒๐๐ ซีซี วันที่๑ ม.ค.

๒๕๖๕๑๕ พ.ค ๒๕๖๕ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวทะเลขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000237031
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.)
650101000211 1/2565 03/01/2565 407,664.42 ส่งงานตามกำหนด 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

65027078526

ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,400.00 บาท

1,400.00 บาท

3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ 1,400.00
วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มแบบถัง)องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360600639756 ร้านน้ำดื่มฟิวเจอร์ 650214065288 45/2565 04/02/2565 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

65027238651

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำฝาย ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย ช่วงที่ ๒  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,062.00 บาท

7,062.00 บาท

0363563000813 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์ การโยธา 7,062.00

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำฝาย ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตาม

โครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย ช่วงที่ ๒  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563000813
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูณทรัพย์วอเตอร์

การโยธา
650214201281 46/2565 07/02/2565 7,062.00 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

65027169127

ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย (ช่วงที่๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
720.00 บาท

720.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 720.00
จัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมทำฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑

ฝาย (ช่วงที่๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650214200484 47/2565 07/02/2565 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

65027407427

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,425.00 บาท

7,425.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 7,425.00

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
650214394571 48/2565 17/02/2565 7,425.00 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

65027490769

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,400.00 บาท

8,400.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 8,400.00

จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650214403969 49/2565 18/02/2565 8,400.00 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

65027373512

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,876.64 บาท

2,876.64 บาท

0363563001801 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวเดชเจริญกิจ 2,876.64

วัสดุอุปกรณ์ (แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0363563001801 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวเดชเจริญกิจ 650214386877 50/2565 21/02/2565 2,876.64 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

65027492938

ซื้อค่าสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
359.52 บาท

359.52 บาท

0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 359.52

จัดซื้อค่าสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวทะเล ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 650214404050 51/2565 21/02/2565 359.52 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

65027489079

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัคราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45,090.00 บาท

45,090.00 บาท

3301200486490 สมาย ช็อป 45,090.00

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

ภรณฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301200486490 สมาย ช็อป 650214403899 52/2565 21/02/2565 45,090.00 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

65027492725

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 7,000.00

จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650214404000 53/2565 21/02/2565 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

65027492807

ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,400.00 บาท

1,400.00 บาท

5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 1,400.00

จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนที่กักตัวในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและระงับโรค

ติดต่อ โรคระบาดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหัวทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700006620 นางสาวชญฐิสา กามขุนทด 650214404027 54/2565 28/02/2565 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

65027110646

จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันจันทร์ ที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
450.00 บาท

450.00 บาท

5360700031098 นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ 450.00
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

ทะเล สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5360700031098 นายกวีวุฒิ ยุทธอาจ 650214103517 112/2565 04/02/2565 450.00 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

65027157647

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย  (ช่วงที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
320.00 บาท

320.00 บาท

1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 320.00

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตาม

โครงการ ๑ ตำบล ๑ ฝาย  (ช่วงที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอ

บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1360700039291 ร้าน โอ ที ช๊อป 650214199210 113/2565 07/02/2565 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

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


