
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


