
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


