
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50000.00 50000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค จํากัด บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 33/2566 

ลงวันที่ 9 ม.ค. 2566

2 ซื้อแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคาขยะ

และคาน้ําประปาแบบตอเนื่อง รวม

จํานวน ๔ กลอง

18000.00 18000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง จุรี หนูเอียด จุรี หนูเอียด เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 38/2566 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566

3 จางเหมาซอมเครื่องถายเอกสาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลทาอิบุญ หมายเลข

ทะเบียนครุภัณฑเลขที่ 

467-63-0006

7,800.00 7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริ้นแอนดก็อปป ปริ้นแอนดก็อปป เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 52/2566 

ลงวันที่ 12 ม.ค. 2566

4 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสารยี่หอ 

Cannon รุน C ๕๒๔๐i TNBK สีดํา

 จํานวน ๓ หลอด

16500.00 16500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริ้นแอนดก็อปป ปริ้นแอนดก็อปป เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 36/2566 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566

5 จัดซื้อหมึกพิมพเครื่องปริ๊นเตอร 

ยี่หอ PANTUM รุน M ๖๕๕๐ nw 

จํานวน ๒ ตลับ

4400.00 4400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริ้นแอนดก็อปป ปริ้นแอนดก็อปป เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 37/2566 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566

6 จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องปริ๊น

เตอร จํานวน ๔ รายการ

14770.00 14770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค จํากัด บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค 

จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 32/2566 

ลงวันที่ 9 ม.ค. 2566

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ

ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566



7 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย คือ ถุงมือยาง จํานวน ๒ 

รายการ

3600.00 3600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วจีภัณฑ วจีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 31/2566 

ลงวันที่ 9 ม.ค. 2566

8 จางเหมาเปลี่ยนยางรถยนตพรอมตั้ง

ศูนยถวงลอรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ ๓๓๕๔ เพชรบูรณ

30100.00 30100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรียนตออโต

เทค

หางหุนสวนจํากัด ศรียนตออ

โตเทค

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 59/2566 

ลงวันที่ 16 ม.ค. 2566

9 จางเหมาจัดทําประกันภัยตาม

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถ(พรบ.)สําหรับรถยนตและ

รถจักรยานยนต รวมจํานวน ๖ คัน

5075.01 5075.01 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิรณา รานกิรณา เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 58/2566 

ลงวันที่ 16 ม.ค. 2566

10 จางเหมาซอมแซมระบบหอกระจาย

ขาวแบบไรสาย

18700.00 18700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ ซอฟท จํากัด บริษัท เจ ซอฟท จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 63/2566 

ลงวันที่ 17 ม.ค. 2566

11 จางเหมาเปลี่ยนยางรถยนตพรอมตั้ง

ศูนยถวงลอรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กข 6730 เพชรบูรณ

13400.00 13400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรียนตออโต

เทค

หางหุนสวนจํากัด ศรียนตออ

โตเทค

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 64/2566 

ลงวันที่ 17 ม.ค. 2566

12 จางโครงการกอสรางถนนลําลอง

(สายบานนายวิชิต) หมูที่ ๖ ตําบล

ทาอิบุญ อําเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ

217700.00 217700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 62/2566 

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566

13 จางโครงการกอสรางผนังกั้นน้ํา 

พรอมราวกันตก หมูที่ ๗ ตําบลทาอิ

บุญ อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

200600.00 200600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรชัยธุระกิจ

รับเหมากอสราง

หางหุนสวนจํากัด พรชัย

ธุระกิจรับเหมากอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 61/2566 

ลงวันที่ 17 ม.ค. 2566



14 จางโครงการวางทอระบายน้ําพรอม

บอพัก (สายบานนายชางโขง) หมูที่ 

๘ ตําบลทาอิบุญ อําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ

291600.00 291600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรชัยธุระกิจ

รับเหมากอสราง

หางหุนสวนจํากัด พรชัย

ธุระกิจรับเหมากอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 60/2566 

ลงวันที่ 17 ม.ค. 2566

15 จางเหมาจัดทําสติ๊กเกอรติดอะคลิลิค

 ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๒๓ เมตร 

จํานวนต ๒ แผน

500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 65/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

16 ซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

(กองสวัสดิการสังคม) จํานวน ๑๖ 

รายการ

4823.00 4823.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วจีภัณฑ วจีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 42/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

17 ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร จํานวน ๔ 

รายการ

30000.00 30000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 


ปริ้นแอนดก็อปป




ปริ้นแอนดก็อปป

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 45/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

18 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

๘๐๐ VA. จํานวน ๔ เครื่อง

10000.00 10000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค จํากัด บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค 

จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 46/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

19 ซื้อหมึกสําหรับเครื่องปริ๊นเตอร 

จํานวน ๑ รายการ

9180.00 9180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค จํากัด บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค 

จํากัด

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 44/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2567

20 จางเหมารถแทรคเตอรลอยางดัน

ขยะลงบอขยะของ อบต.ทาอิบุญ

4800.00 4800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทัศน จันทรนุช นายสุทัศน จันทรนุช เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 66/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

21 จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง

และกรองพรอมตรวจเช็คซอมทั่วไป 

รถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ ๓๓๕๔ เพชรบูรณ และ

 กข ๖๗๓๐ เพชรบูรณ (

9111.05 9111.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ 

จํากัด (สํานักงานใหญ)

บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ

 จํากัด (สํานักงานใหญ)

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 67/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566



22 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณไฟฟา จํานวน

 ๒ รายการ

9,210.00 9,210.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรดดิ้ง 

เซนเตอร

หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรด

ดิ้ง เซนเตอร

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 43/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

23 ซื้อวัคซีนปองโรคพิษสุนัขบาสําหรับ

สุนัขและแมวตามโครงการสัตว

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบาฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40964.00 40964.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วราวัสดุ วราวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 41/2566 

ลงวันที่ 23 ม.ค. 2566

24 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สายบานนายอวน) หมูที่

 ๑๐ ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.

เพชรบูรณ

205,600.00 205,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 75/2566 

ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566

25 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายขัวรด) หมูที่ ๓ ต.

ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

301000.00 301000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 74/2566 

ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566

26 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายเหมืองเกา) หมูที่ 

๑๑ ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.

เพชรบูรณ

236,800.00 236,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 73/2566 

ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566

27 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สายเหมืองเกา) หมูที่ ๒ 

ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

216200.00 216200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรชัยธุระกิจ

รับเหมากอสราง

หางหุนสวนจํากัด พรชัย

ธุระกิจรับเหมากอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 72/2566 

ลงวันที่ 26 ม.ค. 2566

28 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สายบานยายสอน) หมูที่

 ๕ ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

62,700.00 62,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 71/2566 

ลงวันที่ 26 ม.ค. 2566



29 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบานนายคํา) หมูที่ 

๘ ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ

132200.00 132200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 69/2566 

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (สายเหมืองเกา) หมูที่ ๔ ต.

ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183100.00 183100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรชัยธุระกิจ

รับเหมากอสราง

หางหุนสวนจํากัด พรชัย

ธุระกิจรับเหมากอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 70/2566 

ลงวันที่ 26 ม.ค. 2566

31 จางโครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก(สายบานนางละมอม) 

หมูที่ ๑ ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.

เพชรบูรณ

91,500.00 91,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 68/2566 

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2566

32 จางเหมาผูปฏิบัติงานผูชวย

ปฏิบัติงานปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย จํานวน ๑ คน

22500.00 22500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน สุวรรณมา นายภานุวัฒน สุวรรณมา เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 77/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2566

33 จางเหมาผูปฏิบัติงานผูชวย

ปฏิบัติงานปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย จํานวน ๑ คน

22500.00 22500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร ลาคํา นายธีรภัทร ลาคํา เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 78/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567

34 จางเหมาผูปฏิบัติงานผูชวย

ปฏิบัติงานสํานักปลัด

60,000.00 60,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยาภรณ นุตะภิบาล นางสาวกฤติยาภรณ นุตะภิ

บาล

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 76/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567

35 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๒ รายการ 4100.00 4100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชวินโรจน 

วัสดุกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ชวินโรจน 

วัสดุกอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 47/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567



36 จางจัดหาและประกอบอาหาร

กลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลทาอิบุญ ประจําเดือน 

กุมภาพันธ 2566

20,196.00 20,196.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพียงทิพยโภชนา เพียงทิพยโภชนา เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 02/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567

37 ซื้อน้ําสะอาดใชสําหรับดื่ม 

ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๖

2000.00 2000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โสภณบริการ โสภณบริการ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 49/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567

38 ซื้อหนังสือพิมพรายวัน ประจําเดือน

 กุมภาพันธ ๒๕๖๖

7,280.00 7,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเข็มพร ผลประดิษฐ นายเข็มพร ผลประดิษฐ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 48/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567

39 จางเหมาโครงการปรับ

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับคน

พิการ ประจําป ๒๕๖๖

40000.00 40000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ ปลาคํา นายเอกลักษณ ปลาคํา เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 79/2566 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2567



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027477716

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

50,000.00 บาท

0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 50,000.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียด

คุณลักษณะตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 660214381984 33/2566 09/01/2566 50,000.00 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

66017483277

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183,100.00 บาท

183,100.00 บาท

0673556000266 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 183,100.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ

(ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673556000266
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับ

เหมาก่อสร้าง
660122021214 70/2566 26/01/2566 183,100.00 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

66017479732

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำ) หมู่ที่ ๘ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,200.00 บาท

132,200.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 132,200.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายคำ) หมู่ที่ ๘ ต.ท่าอิบุญ

(ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660122021065 69/2566 25/01/2566 132,200.00 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

66017485802

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านยายสอน) หมู่ที่ ๕ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62,700.00 บาท

62,700.00 บาท

0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 62,700.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยายสอน) หมู่ที่ ๕ ต.ท่าอิบุญ

(ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 660122021377 71/2566 26/01/2566 62,700.00 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

66017503786

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๒ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

216,200.00 บาท

216,200.00 บาท

0673556000266 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 216,200.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๒ ต.ท่าอิบุญ

(ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673556000266
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับ

เหมาก่อสร้าง
660122022233 72/2566 26/01/2566 216,200.00 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

66017514623

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

236,800.00 บาท

236,800.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 236,800.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าอิบุญ

(ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660122022839 73/2566 27/01/2566 236,800.00 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

66017518733

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายขัวรด) หมู่ที่ ๓ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

301,000.00 บาท

301,000.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 301,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายขัวรด) หมู่ที่ ๓ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณ

งานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660122022969 74/2566 27/01/2566 301,000.00 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

66017535921

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายอ้วน) หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

205,600.00 บาท

205,600.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 205,600.00
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายอ้วน) หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าอิบุญ

(ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคา่กลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660222002776 75/2566 03/02/2566 205,600.00 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

66017579386

ซื้อวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,964.00 บาท

40,964.00 บาท

1670700048432 วราวัสดุ 40,964.00
จัดซื้อวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ) จำนวน  ๑,๐๗๘ โด๊สๆละ ๓๘

บาท (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1670700048432 วราวัสดุ 660114474158 41/2566 23/01/2566 40,964.00 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

66027131535

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,210.00 บาท

9,210.00 บาท

0673565001385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซนเตอร์ 9,210.00จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565001385
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซน

เตอร์
660214110217 43/25566 23/01/2566 9,210.00 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

66017279722

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายช่างโขง) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอิบุญ  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

291,600.00 บาท

291,600.00 บาท

0673556000266 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 291,600.00
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(สายบ้านนายช่างโขง) หมู่ที่ ๘ (ปริมาณงานจ้าง

ตาม แบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673556000266
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับ

เหมาก่อสร้าง
660122011992 60/2566 17/01/2566 291,600.00 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

66017280812

จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ พร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,600.00 บาท

200,600.00 บาท

0673556000266 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 200,600.00
โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ พร้อมราวกันตก (ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕

ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673556000266
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับ

เหมาก่อสร้าง
660122012062 61/2566 17/01/2566 200,600.00 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

66017284871

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลำลอง(สายบ้านนายวิชิต) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

217,700.00 บาท

217,700.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 217,700.00
โครงการก่อสร้างถนนลำลอง(สายบ้านนายวิชิต) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660122012288 62/2566 25/01/2566 217,700.00 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

66027107209

จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 6730 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,400.00 บาท

13,400.00 บาท

0673536000201 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรียนต์ออโต้เทค 13,400.00
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รภยนต์หมายเลขทะเบียน กข 6730

เพชรบูรณ์ (รายละเอียดงานตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673536000201 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรียนต์ออโต้เทค 660214090823 64/2566 17/01/2566 13,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027073595

จ้างเหมาจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.)สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมจำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,075.01 บาท

5,075.01 บาท

3670100818888 ร้านกิรณา 5,075.01
จ้างเหมาจัดทำ พรบ.รถยนต์และรถจักรยายนยนต์ รวมจำนวน ๖ คัน (รายละเอียด

ตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670100818888 ร้านกิรณา 660214083432 58/2566 16/01/2566 5,075.01 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027100666

จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๓๓๕๔ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,100.00 บาท

30,100.00 บาท

0673536000201 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรียนต์ออโต้เทค 30,100.00
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ ๓๓๕๔

เพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673536000201 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรียนต์ออโต้เทค 660214086608 59/2566 16/01/2566 30,100.00 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

66027046855

ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศสาสตร์หรือการแพทย์ คือ ถุงมือยาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,600.00 บาท

3,600.00 บาท

3101500273604 วจีภัณฑ์ 3,600.00จัดซื้อถุงมือยาง จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500273604 วจีภัณฑ์ 660214039865 31/2566 09/01/2566 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

66027048823

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,770.00 บาท

14,770.00 บาท

0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 14,770.00
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามร่าง

ขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 660214041317 32/2566 09/01/2566 14,770.00 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

66027063052

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ (ยี่ห้อ PANTUM รุ่น M ๖๕๕๐ nw) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,400.00 บาท

4,400.00 บาท

2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 4,400.00
จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น M ๖๕๕๐ nw จำนวน ๒ ตลับๆ

ละ ๒,๒๐๐ บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 660214053405 37/2566 10/01/2566 4,400.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027302212

จ้างให้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,กรองน้ำมันเครื่องและตรวจซ่อมบำรุงรักษาทั่วไปรถยนต์ประจำส่วนงานจำนวน ๒ คัน คือ หมายเลขทะเบียน กธ ๓๓๕๔ เพชรบูรณ์ และกข

๖๗๓๐ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,111.05 บาท

9,111.05 บาท

0675537000185 บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 9,111.05

จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองพร้อมตรวจเช็คซ่อมทั่วไป รถยนต์หมายเลข

ทะเบียน กธ ๓๓๕๔ เพชรบูรณ์ และ กข ๖๗๓๐ เพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามร่าง

ขอบเขตที่แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675537000185
บริษัท สยามนิสสันเพชรบูรณ์ จำกัด

(สำนักงานใหญ่)
660214244619 67/2566 23/01/2566 9,111.05 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

66027064540

ซื้อจัดซื้อสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,500.00 บาท

16,500.00 บาท

2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 16,500.00
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น C ๕๒๔๐i TNBK สีดำ  จำนวน ๓

หลอดๆละ ๕,๕๐๐ บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 660214054101 36/2566 10/01/2566 16,500.00 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

66027069546

จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 467-63-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,800.00 บาท

7,800.00 บาท

2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 7,800.00
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ศพด.อบต.ท่าอิบุญ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่

467-63-0006 (รายละเอียดการซ่อมตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 660214060978 52/2566 12/01/2566 7,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027110655

ซื้อแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินค่าขยะและค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง รวมจำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

5100900105861 จุรี หนูเอียด 18,000.00
จัดซื้อแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินค่าขยะและค่าน้ำประปา (รายละเอียดตามร่างขอบเขต

ที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5100900105861 จุรี หนูเอียด 660214093160 38/2566 10/01/2566 18,000.00 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

66027321516

จ้างเหมารถแทรคเตอร์ล้อยางดันขยะลงบ่อขยะของ อบต.ท่าอิบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,800.00 บาท

4,800.00 บาท

5670300049787 นายสุทัศน์  จันทร์นุช 4,800.00
จ้างเหมารถแทรคเตอร์ล้อยางดันขยะลงบ่อขยะ อบต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้างตาม

แบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5670300049787 นายสุทัศน์  จันทร์นุช 660214260915 66/2566 23/01/2566 4,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027479554

ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ๊นเตอร์  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,180.00 บาท

9,180.00 บาท

0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 9,180.00จัดซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 660214384570 44/2566 23/01/2566 9,180.00 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

66027483899

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA.  จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 10,000.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA. จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท (ราย

ละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0675556000195 บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค จำกัด 660214387727 46/2566 23/01/2566 10,000.00 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

66027487387

ซื้อหมึกเครื่ิองปริ๊นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 30,000.00
จัดซื้อหมึกเครื่ิองปริ๊นเตอร์(สี,ยี่ห้อริโก้) จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามร่าง

ขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 2670700019431 ปริ้นแอนด์ก็อปปี้ 660214389764 45/2566 23/01/2566 30,000.00 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

66027489322

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,823.00 บาท

4,823.00 บาท

3101500273604 วจีภัณฑ์ 4,823.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑๖ รายการ (ราย

ละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500273604 วจีภัณฑ์ 660214391374 42/2566 23/01/2566 4,823.00 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

66027499142

จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดอะคลิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 500.00
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดอะคลิลิค ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๒๓ เมตร จำนวนต ๒ แผ่น

(พร้อมข้อความตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 660214399563 65/2566 23/01/2566 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

66027297270

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,700.00 บาท

18,700.00 บาท

0135544002915 บริษัท เจ ซอฟท์ จำกัด 18,700.00
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สาย(รายละเอียดปริมาณงานจ้างตาม

ร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135544002915 บริษัท เจ ซอฟท์ จำกัด 660214240336 63/2566 17/01/2566 18,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027459474

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

1679800330847 นายธีรภัทร  ลาคำ 22,500.00
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คน

(รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1679800330847 นายธีรภัทร  ลาคำ 660214368005 78/2566 31/01/2566 22,500.00 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

66027476210

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

1679800223391 นางสาวกฤติยาภรณ์  นุตะภิบาล 60,000.00
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด (รายละเอียดปริมาณงานจ้างตามร่าง

ขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1679800223391 นางสาวกฤติยาภรณ์  นุตะภิบาล 660214381364 76/2566 31/01/2566 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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027333123

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,100.00 บาท

4,100.00 บาท

0673560001069 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวินโรจน์ วัสดุก่อสร้าง 4,100.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ(รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673560001069
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวินโรจน์ วัสดุ

ก่อสร้าง
660214283072 47/2566 31/01/2566 4,100.00 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

66027227004

จ้างจ้างจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,196.00 บาท

20,196.00 บาท

3670301386128 เพียงทิพย์โภชนา 20,196.00บริการจัดหาอาหาร(93.13.16.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301386128 เพียงทิพย์โภชนา 660214184425 ๐๒/๒๕๖๖ 30/01/2566 20,196.00 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

66027457891

ซื้อน้ำสะอาดใช้สำหรับดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

3670300228545 โสภณบริการ 2,000.00
จัดซื้อน้ำสะอาดใช้สำหรับดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ชนิดบรรจุถังใส จำนวน

๑๐๐ ถังๆละ ๒๐ บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670300228545 โสภณบริการ 660214366828 49/2566 31/01/2566 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

66027455056

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,280.00 บาท

7,280.00 บาท

3670301391032 นายเข็มพร  ผลประดิษฐ์ 7,280.00
จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๗๒๘ ฉบับๆละ

๑๐ บาท (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301391032 นายเข็มพร  ผลประดิษฐ์ 660214364782 48/2566 31/01/2566 7,280.00 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

66027299757

จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3670301381525 นายเอกลักษณ์  ปลาคำ 40,000.00
จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ ราย

ละเอีดงานตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301381525 นายเอกลักษณ์  ปลาคำ 660214241946 79/2566 31/01/2566 40,000.00 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

66027468136

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานป้่องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

1679900456419 นายภานุวัฒน์  สุวรรณมา 22,500.00
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คน (ราย

ละเอียดปริมาณงานจ้างตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1679900456419 นายภานุวัฒน์  สุวรรณมา 660214376159 77/2566 31/01/2566 22,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


