
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


