
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาสํารวจจํานวนสุนัขและ

แมวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯลฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566

3234.00 3234.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร พงษพันธ นางสาวศิริพร พงษพันธ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 31/2566 

ลงวันที่ 07 ธ.ค. 2565

2 จางเหมาจัดทําปายไวนิลเพื่อ

ประชาสัมพันธ สายดวน,หามจอด

ขวางทางเขา-ออก จํานวน ๓ ปาย

1,220.00 1,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 35/2566 

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2565

3 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร(สี)

 ยี่หอ Cannon จํานวน ๘ หลอด

47000.00 47000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริ้นแอนดก็อปป ปริ้นแอนดก็อปป เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 24/2566 

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2565

4 ซื้อวัสดุอุปกรณประปา จํานวน ๙ 

รายการ

14100.00 14100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชวินโรจน 

วัสดุกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ชวินโรจน 

วัสดุกอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 25/2566 

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2565

5 ซื้อวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว 

จํานวน ๘ รายการ

4203.00 4203.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วจีภัณฑ วจีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 26/2566 

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2565

6 ซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

(สําหรับสํานักปลัด) จํานวน ๑๖ 

รายการ

22624.00 22624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทามาริน ทราเวล (2017)

 จํากัด

บริษัท ทามาริน ทราเวล 

(2017) จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 23/2566 

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



7 ซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

(สําหรับกองคลัง) จํานวน ๑๖ 

รายการ

18570.00 18570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทามาริน ทราเวล (2017)

 จํากัด

บริษัท ทามาริน ทราเวล 

(2017) จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 22/2566 

ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2565

8 จางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบานนางขัน) หมูที่ 

๑๐ ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

180000.00 180000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 34/2566 

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2565

9 จางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สายบานนางดอกไม) หมู

ที่ 8 ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

101000.00 101000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง พรชัยธุระกิจรับเหมากอสราง พรชัยธุระกิจรับเหมากอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 33/2566 

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2565

10 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับ

เด็กนักเรียนโรงเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตําบลทาอิ

บุญ จํานวน ๕ โรงเรียน (ตั้งแต 27 

ธ.ค.2565 - 15 พ.ค.66)

352842.00 352842.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม 

จํากัด

บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม 

จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 40/2566 

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565

11 ซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็ก

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลทาอิบุญ ประจํา

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

(ตั้งแต 27 ธค.65 - ๑๕ พ.ค.66)

35772.00 35772.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม 

จํากัด

บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม 

จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 39/2566 

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565

12 จางเหมาเติมน้ํายาเคมีถังดับเพลิง 

จํานวน ๗ ถัง

7300.00 7300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรดดิ้ง 

เซนเตอร

หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรด

ดิ้ง เซนเตอร

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 36/2566 

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565



13 ซื้อกระสอบใสทราย จํานวน ๑,๐๐๐

 ใบ

8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วจีภัณฑ วจีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 29/2566 

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2565

14 จางขุดตักดินพรอมขนยาย(สาย

เหมืองหมื่น) หมูที่ 11 ต.ทาอิบุญ อ.

หลมสัก จ.เพชรบูรณ

27900.00 27900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 40/2566 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565

15 ซื้อผาตวน(สีสม) จํานวน ๒ มวน 3,600.00 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ตอมอินเตอรเน็ต ตอมอินเตอรเน็ต เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 28/2566 

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2565

16 ซื้อพานชอดอกไม จํานวน ๕ พาน 2500.00 2500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กนกภัณฑ กนกภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 30/2566 

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2565

17 ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงานสําหรับใช

ในการบําเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร

แดสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชร

กิติยาภาฯ

5,624.00 5,624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วจีภัณฑ วจีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 27/2566 

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2565

18 จางรถขุดตีนตะขาบ ขุดตักเกลี่ย

แตงดินตะกอนเลนที่กีดขวางทางน้ํา

(เหมืองหมื่น) หมูที่ ๑๑ ต.ทาอิบุญ 

อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

66000.00 66000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 39/2566 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565

19 จางรถขุดตีนตะขาบ ขุดตักเกลี่ย

แตงดินตะกอนเลนที่กีดเขวางทางน้ํา

 (ลําเหมืองเกาชวงหนาฝาย) หมูที่ ๔

 ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 38/2566 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565



20 จางเหมาเปาบอบาดาล จํานวน ๓ บอ 24000.00 24000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ทิพบาดาล ทิพบาดาล เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 42/2566 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565

21 จางเหมาซอมแซมหองน้ําสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ

34600.00 34600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐธรรมนูญ เรืองศรี นายรัฐธรรมนูญ เรืองศรี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 41/2566 

ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2565

22 จางจัดทําพวงมาลา(ผาหมพรอมขา

ตั้ง)

1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กนกภัณฑ กนกภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 43/2566 

ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2565

23 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง 

(สายกุดแข) หมูที่ ๓,๕,๖,๘,๙,๑๑ 

ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

147000.00 147000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 57/2566 

ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2565

24 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง

(สายบานตาเอ็ด) หมูที่ ๑๐ ตําบล

ทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ

25700.00 25700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา สรอยมี นายปริญญา สรอยมี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 56/2566 

ลงวันที่ 13 ม.ค. 2566

25 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง

(สายบานยายนอย,กั้ง) หมูที่ ๑๐ 

ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา สรอยมี นายปริญญา สรอยมี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 55/2566 

ลงวันที่ 13 ม.ค. 2566

26 จางโครงการกอสรางถนนลําลอง 

(สายบานนายหํา) หมูที่ ๒ ตําบล

ทาอิบุญ อําเภอหลมสักจังหวัด

เพชรบูรณ

32800.00 32800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 54/2566 

ลงวันที่ 12 ม.ค. 2566



27 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง

(สายหวยสีเสียด) หมูที่ 2 ตําบล

ทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ

34,800.00 34,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 53/2566 

ลงวันที่ 12 ม.ค. 2566

28 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง 

(สายนานายแอน) หมูที่ ๗ ตําบล

ทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ

18700.00 18700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา สรอยมี นายปริญญา สรอยมี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 51/2566 

ลงวันที่ 12 ม.ค. 2566

29 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง

(สายกกกะทัน) หมูที่ ๖ ตําบลทาอิ

บุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

85,300.00 85,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริญญา สรอยมี นายปริญญา สรอยมี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 50/2566 

ลงวันที่ 11 ม.ค. 2566

30 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง

(สายบานนายยา)(คอกหม)ู หมูที่ ๓ 

ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

17100.00 17100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 49/2566 

ลงวันที่ 11 ม.ค. 2566

31 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง

(สายโสกลาย ซอย ๒) หมูที่ ๓ 

ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

6,400.00 6,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 48/2566 

ลงวันที่ 11 ม.ค. 2566

32 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง 

(สายโสกลาย ซอย 1) หมูที่ ๓ 

ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

16000.00 16000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 47/2566 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566



33 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง

(สายซําอีปุง) หมูที่ ๓ ตําบลทาอิบุญ

 อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

25,100.00 25,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 45/2566 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566

34 จางโครงการปรับปรุงถนนลําลอง 

(สายภูรวก) หมูที่ ๓ ตําบลทาอิบุญ 

อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

37500.00 37500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ แกวคง นายศราวุฒิ แกวคง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 46/2566 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566

35 ซื้อน้ําสะอาดสําหรับใชดื่ม 

ประจําเดือน มกราคม 2566

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณบริการ โสภณบริการ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 35/2566 

ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2565

36 ซื้อหนังสือพิมพรายวันสําหรับทุก

หมูบานและที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลทาอิบุญ ประจําเดือน 

มกราคม 2566

8060.00 8060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเข็มพร ผลประดิษฐ นายเข็มพร ผลประดิษฐ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 34/2566 

ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2565

37 จางเหมาตรวจเช็ค,ซอม,บํารุงรักษา

รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน

 กข 6730 เพชรบูรณ

22,060.00 22,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อูจงทําดี อูจงทําดี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 44/2566 

ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2565

38 จางจัดหาและประกอบอาหาร

กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลทาอิบุญ ประจําเดือน มกราคม

 2566

24948.00 24948.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพียงทิพยโภชนา เพียงทิพยโภชนา เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 01/2566 

ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2566

39 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สายหวยเดื่อ) หมูที่ ๗ 

ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

210000.00 210000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ใส. กอสราง ใส. กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 32/2566 

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 2566



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017230453

จ้างเหมาตรวจเช็ค,ซ่อม,บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6730 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,060.00 บาท

22,060.00 บาท

1670400019321 อู่จงทำดี 22,060.00
จ้างเหมาตรวจเช็ค,ซ่อม,บำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 6730 เพชรบูรณ์

(ปริมาณงานจ้างตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400019321 อู่จงทำดี 660114185301 44/2566 29/12/2565 22,060.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017304078

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับทุกหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,060.00 บาท

8,060.00 บาท

3670301391032 นายเข็มพร  ผลประดิษฐ์ 8,060.00
จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน ๘๐๖ ฉบับๆละ ๑๐ บาท (รายละเอียดตามร่าง

ขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301391032 นายเข็มพร  ผลประดิษฐ์ 660114248087 34/2566 29/12/2565 8,060.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017306249

ซื้อน้ำสะอาดสำหรับใช้ดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

3670300228545 โสภณบริการ 2,000.00
จัดซื้อน้ำสะอาดสำหรับใช้ดื่ม ชนิดบรรจุถังใส จำนวน ๑๐๐ ถังๆละ ๒๐ บาท (ราย

ละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670300228545 โสภณบริการ 660114248693 35/2566 29/12/2565 2,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017423914

จ้างจ้างจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ประจำเดือน  มกราคม  2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,948.00 บาท

24,948.00 บาท

3670301386128 เพียงทิพย์โภชนา 24,948.00บริการจัดหาอาหาร(93.13.16.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301386128 เพียงทิพย์โภชนา 660114348509 01/2566 29/12/2565 24,948.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017153959

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง (สายภูรวก) หมู่ที่ ๓  ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37,500.00 บาท

37,500.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 37,500.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายภูรวก) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิบุญ (รายละเอียดปริมาณ

งานตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122006803 46/2566 10/01/2566 37,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017156912

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายซำอีปุ้ง) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,100.00 บาท

25,100.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 25,100.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายซำอีปุ้ง) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิบุญ (รายละเอียด

ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122006914 45/2566 10/01/2566 25,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017158764

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง (สายโสกลาย ซอย 1) หมู่ที่ ๓  ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 16,000.00
โครงการปรับปรุงถนลำลอง(สายโสกลาย ซอย 1) หมู่ที่ ๓ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122006966 47/2566 10/01/2566 16,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017161473

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายโสกลาย ซอย ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,400.00 บาท

6,400.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 6,400.00
โครงการปรับปรุงถนนลหลอง(สายโสกลาย ซอย 2) หมู่ที่ ๓ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงาน

จ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122007137 48/2566 11/01/2566 6,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017165524

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายบ้านนายยา)(คอกหมู) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,100.00 บาท

17,100.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 17,100.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายบ้านนายยา)(คอกหมู) หมู่ที่ ๓ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณ

งานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122007296 49/2566 11/01/2566 17,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017170226

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายกกกะทัน) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85,300.00 บาท

85,300.00 บาท

3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 85,300.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายกกกะทัน)  หมู่ที่ ๖ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้างตาม

แบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 660122007527 50/2565 11/01/2566 85,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017190054

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง (สายนานายแอ๋น) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,700.00 บาท

18,700.00 บาท

3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 18,700.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายนานายแอ๋น) หมู่ที่ ๗ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 660122008266 51/2566 12/01/2566 18,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017195165

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายห้วยสีเสียด) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าอิบุญ  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,800.00 บาท

34,800.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 34,800.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายห้วยสีเสียด) หมู่ที่ ๒ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122008528 53/2566 12/01/2566 34,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017198433

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลำลอง (สายบ้านนายหำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,800.00 บาท

32,800.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 32,800.00
โครงการก่อสร้างถนนลำลอง(สายบ้านนายหำ) หมู่ที่ ๒ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122008629 54/2566 12/01/2566 32,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017216703

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายบ้านยายน้อย,กั้ง)  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 30,000.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายบ้านยายน้อย,กั้ง) หมู่ที่ 10 ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงาน

จ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 660122009396 55/2566 13/01/2566 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017220643

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายบ้านตาเอ็ด) หมู่ที่ ๑๐  ตำบลท่าอิบุญ  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,700.00 บาท

25,700.00 บาท

3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 25,700.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายบ้านตาเอ็ด) หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301339081 นายปริญญา  สร้อยมี 660122009525 56/2566 13/01/2566 25,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017222019

จ้างโครงการปรับปรุงถนนลำลอง (สายกุดแข้) หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘,๙,๑๑ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147,000.00 บาท

147,000.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 147,000.00
โครงการปรับปรุงถนนลำลอง(สายกุดแข้) หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘,๙,๑๑ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณ

งานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660122009747 57/2566 17/01/2566 147,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017088741

จ้างจัดทำพวงมาลา(ผ้าห่มพร้อมขาตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

4101200029170 กนกภัณฑ์ 1,000.00จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา(ผ้าห่มพร้อมขาตั้ง) จำนวน ๑ พวง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4101200029170 กนกภัณฑ์ 660114072116 43/2566 26/12/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017019878

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,600.00 บาท

34,600.00 บาท

1679800274254 นายรัฐธรรมนูญ  เรืองศรี 34,600.00
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน อบต.ท่าอิบุญ (รายละเอียดปริมาณงานจ้าง ตาม

แบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1679800274254 นายรัฐธรรมนูญ  เรืองศรี 660114016191 41/2566 22/12/2565 34,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017091708

จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล จำนวน ๓ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

3670300542312 ทิพบาดาล 24,000.00
จ้างเหมาเป่าบ่อน้ำบาดาล  จำนวน ๓ บ่อๆละ ๘,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบ

ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670300542312 ทิพบาดาล 660114074088 42/2566 22/12/2565 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127377872

จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขุดตักเกลี่ยแต่งดินตะกอนเลนที่กีดเขวางทางน้ำ (ลำเหมืองเก่าช่วงหน้าฝาย) หมูที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 48,000.00

จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขุดตักเกลี่ยแต่งดินตะกอนเลนที่กีดขวางทางน้ำบริเวณลำเหมือง

เก่าช่วงหน้าฝาย หมู่ที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ (รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,ปร.๕ ของคณะ

กรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 651222023472 38/2566 22/12/2565 48,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127379134

จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขุดตักเกลี่ยแต่งดินตะกอนเลนที่กีดขวางทางน้ำ(เหมืองหมื่น) หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

66,000.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 66,000.00
จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขุดตักเกลี่ยดินตะกอนเลนที่กีดขวางทางน้ำ (เหมืองหมื่น) หมู่ที่

๑๑ ต.ท่าอิบุญ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 651222023536 39/2566 22/12/2565 66,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017044754

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,624.00 บาท

5,624.00 บาท

3101500273604 วจีภัณฑ์ 5,624.00จัดซื้่อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (รายละเอี่ยดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500273604 วจีภัณฑ์ 660114036007 27/2566 19/12/2565 5,624.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017047457

ซื้อพานช่อดอกไม้ จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,500.00 บาท

2,500.00 บาท

4101200029170 กนกภัณฑ์ 2,500.00จัดซื้อพานช่อดอกไม้ จำนวน ๕ พานๆละ ๕๐๐.- บาท1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 4101200029170 กนกภัณฑ์ 660114038540 30/2566 19/12/2565 2,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017049939

ซื้อผ้าต่วน(สีส้ม) จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,600.00 บาท

3,600.00 บาท

3361300110025 ต๋อมอินเตอร์เน็ต 3,600.00จัดซื้อผ้าต่วน(สีส้ม) จำนวน ๒ ม้วนๆละ ๑,๘๐๐ บาท1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3361300110025 ต๋อมอินเตอร์เน็ต 660114040393 28/2566 19/12/2565 3,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127380530

จ้างขุดตักดินพร้อมขนย้าย(สายเหมืองหมื่น) หมู่ที่ 11 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,900.00 บาท

27,900.00 บาท

1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 27,900.00
จ้างโครงการขุดตักดินพร้อมขนย้าย(สายเหมืองหมื่น) หมู่ที่ ๑๑ (รายละเอียดงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670400108880 นายศราวุฒิ  แก้วคง 660122006129 40/2566 22/12/2565 27,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127429205

จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,300.00 บาท

7,300.00 บาท

0673565001385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซนเตอร์ 7,300.00จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๗ ถัง(รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565001385
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซน

เตอร์
660114032762 36/2566 16/12/2565 7,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017022876

ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3101500273604 วจีภัณฑ์ 8,000.00
จัดซื้อใส่กระสอบทราย ขนาด ๑๘x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ใบๆละ ๘ บาท (ราย

ละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500273604 วจีภัณฑ์ 660114019404 29/2566 19/12/2565 8,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127429205

จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,300.00 บาท

7,300.00 บาท

0673565001385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซนเตอร์ 7,300.00จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๗ ถัง(รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565001385
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซน

เตอร์
660114032762 36/2566 16/12/2565 7,300.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017256533

ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ 27 ธค.65 - ๑๕ พ.ค.66)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35,772.00 บาท

35,772.00 บาท

0675534000125 บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด 35,772.00
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.อบต.ท่าอิบุญ (รายละเอียดการจัดซื้อ

ตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675534000125 บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด 660114207539 39/2566 16/12/2565 35,772.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017289981

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิบุญ จำนวน ๕ โรงเรียน (ตั้งแต่ 27 ธ.ค.2565 - 15 พ.ค.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

352,842.00 บาท

352,842.00 บาท

0675534000125 บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด 352,842.00
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลท่า

อิบุญ จำนวน ๕ โรงเรียน (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675534000125 บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด 660114235507 40/2566 16/12/2565 352,842.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127222799

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางดอกไม้) หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,000.00 บาท

101,000.00 บาท

0673556000266 พรชัยธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 101,000.00
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางดอกไม้) หมู่ที่ ๘ ต.ท่าอิบุญ

(รายละเอียดปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ ที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673556000266 พรชัยธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 651222014223 33/2566 15/12/2565 101,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127225150

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางขัน) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180,000.00 บาท

180,000.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 180,000.00
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางขัน) หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าอิบุญ (ราย

ละเอียดปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ ที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 651222014405 34/2566 15/12/2565 180,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127245359

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยเดื่อ) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

210,000.00 บาท

210,000.00 บาท

0673555000921 ใส. ก่อสร้าง 210,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยเดื่อ) หมู่ที่ ๗ ต.ท่าอิบุญ (ราย

ละเอียดปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔ ,ปร.๕ ที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673555000921 ใส. ก่อสร้าง 651222015782 32/2566 15/12/2565 210,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127407404

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน(สำหรับกองคลัง)  จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,570.00 บาท

18,570.00 บาท

0675560000951 บริษัท ทามาริน ทราเวล (2017) จำกัด 18,570.00
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน(สำหรับกองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียด

ตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675560000951
บริษัท ทามาริน ทราเวล (2017)

จำกัด
651214326510 22/2566 13/12/2565 18,570.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127407998

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน(สำหรับสำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,624.00 บาท

22,624.00 บาท

0675560000951 บริษัท ทามาริน ทราเวล (2017) จำกัด 22,624.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน(สำหรับสำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ (ราย

ละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675560000951
บริษัท ทามาริน ทราเวล (2017)

จำกัด
651214327757 23/2566 13/12/2565 22,624.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127410243

ซื้อวัสดุอุปกรร์งานบ้านงานครัว  จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,203.00 บาท

4,203.00 บาท

3101500273604 วจีภัณฑ์ 4,203.00
จัดซื้อวัสุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ(รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่

แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500273604 วจีภัณฑ์ 651214329165 26/2566 13/12/2565 4,203.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127417314

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา  จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,100.00 บาท

14,100.00 บาท

0673560001069 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวินโรจน์ วัสดุก่อสร้าง 14,100.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา  จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673560001069
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวินโรจน์ วัสดุ

ก่อสร้าง
651214335226 25/2566 13/12/2565 14,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127418836

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร(สี) ยี่ห้อ Cannon จำนวน ๘ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47,000.00 บาท

47,000.00 บาท

2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 47,000.00
จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร(สี)ยี่ห้อ Cannon จำนวน ๘ หลอด (รายละเอียด

ตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 651214336562 24/2566 13/12/2565 47,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

65127427215

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ สายด่วน,ห้ามจอดขวางทางเข้า-ออก จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,220.00 บาท

1,220.00 บาท

3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 1,220.00
จ้างหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ สายด่วน ,ห้ามจอดขวางทางเข้า-ออก

(รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 651214344060 35/2566 15/12/2565 1,220.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66017250630

จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,234.00 บาท

3,234.00 บาท

1670300116147 นางสาวศิริพร  พงษ์พันธ์ 3,234.00
จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯลฯ

(ปริมาณงานจ้างตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670300116147 นางสาวศิริพร  พงษ์พันธ์ 660114203175 31/2566 07/12/2565 3,234.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


