
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑสําหรับสนับสนุน

ภารกิจดานการปองกันและควบคุมไฟ

ปาของ อปท.

18700.00 18700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรดดิ้ง 

เซนเตอร

หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรด

ดิ้ง เซนเตอร

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 50/2566 

ลงวันที่ 1 ก.พ. 2566

2 จางโครงการกอสรางบอน้ําซึม

(ธนาคารน้ําใตดิน หมูที่ ๕) จุดที่ ๑ 

ต.ทาอิบุญ

22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐธรรมนูญ เรืองศรี นายรัฐธรรมนูญ เรืองศรี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 80/2566 

ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566

3 จางโครงการกอสรางบอน้ําซึม หมูที่ ๖

 (บริเวณกําแพงวัด) ต.ทาอิบุญ

22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายรัฐธรรมนูญ เรืองศรี นายรัฐธรรมนูญ เรืองศรี เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 81/2566 

ลงวันที่ 3 ก.พ. 2566

4  จางเหมาตรวจเช็ค,ซอมเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร(ปริ๊นเตอร) หมายเลข

ทะเบียนครุภัณฑเลขที่ ๔๘๐-๕๘-

๐๐๑๐

3550.00 3550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ที คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส ที คอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 84/2566 

ลงวันที่ 10 ก.พ. 2566

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา จํานวน ๑๙

 รายการ

42435.00 42435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ชวินโรจน 

วัสดุกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ชวินโรจน 

วัสดุกอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 52/2566 

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2566

6 จัดซื้อของที่ระลึกสําหรับเจาของ

สถานที่ในการศึกษาดูงาน ตาม

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานฯลฯ ประจําป ๒๕๖๖

2000.00 2000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเข็มพร ผลประดิษฐ นายเข็มพร ผลประดิษฐ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 53/2566 

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2566

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ

ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2566



7 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานฯลฯ ขนาด ๒.๔๐x๑.๒๐ 

เมตร จํานวน ๑ ปายๆละ ๕๑๘.- บาท

518.00 518.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 82/2566 

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2566

8 จางเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ

(ขนาดใหญ) จํานวน ๑ คัน สําหรับใช

ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ตามโครงการพัฒนาและ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯลฯ 

ประจําป 2566

60000.00 60000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ปฏิพล พอใจ นาย ปฏิพล พอใจ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 83/2566 

ลงวันที่ 10 ก.พ. 2566

9  จางเหมาโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายหวยเดื่อ) หมู

ที่ ๗ ต.ทาอิบุญ (ปริมาณงานจางตาม

แบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางที่แนบ)

226000.00 226000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 90/2566 

ลงวันที่ 16 ก.พ. 2566

10 งานจางเหมาโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางทุงนา) 

หมูที่ ๙ ต.ทาอิบุญ อ.หลมสัก จ.

เพชรบูรณ

178300.00 178300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 89/2566 

ลงวันที่ 13 ก.พ. 2566

11 จางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบานตาจอย) หมูที่ ๖

 ต.ทาอิบุญ

77200.00 77200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 87/2566 

ลงวันที่ 10 ก.พ. 2566

12 งานจางเหมาโครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบาน

นายจรัญ) หมูที่ ๑๑ ต.ทาอิบุญ

28700.00 28700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 86/2566 

ลงวันที่ 10 ก.พ. 2566



13 งานจางเหมาโครงการขุดลอกเหมือง

หวยศรีจันทร-ซําตูม หมูที่ ๔ ต.ทาอิ

บุญ

111,700.00 111,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค หางหุนสวนจํากัด เรืองศรีโชค เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 85/2566 

ลงวันที่ 10 ก.พ. 2566

14 จางเหมาโครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบานยายเริ่ม)

 หมูที่ ๑๒ ต.ทาอิบุญ

128200.00 128200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 88/2566 

ลงวันที่ 13 ก.พ. 2566

15  จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน(ศพด.) 

จํานวน ๑๑ รายการ

2,795.00 2,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สินธาดา 

ศึกษาภัณฑ

หางหุนสวนจํากัด สินธาดา 

ศึกษาภัณฑ

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 54/2566 

ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบานงานครัว

(ศพด.) รวมจํานวน ๑๐ รายการ

4299.00 4299.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สินธาดา 

ศึกษาภัณฑ

หางหุนสวนจํากัด สินธาดา 

ศึกษาภัณฑ

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 55/2566 

ลงวันที่ 20 ก.พ. 2566

17 จางจัดทําปายไวนิลโครงการ อบต.

ทาอิบุญ เคลื่อนที่พบประชาชน 

จํานวน ๑ ปาย

540.00 540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เหรียญฟากราฟฟคเฮาส เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 92/2566 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 2566

18  จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลทาอิบุญ

เคลื่อนที่พบประชาชน ประจําป พ.ศ.

๒๕๖๖ จํานวน ๔ รายการ

2956.00 2956.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วจีภัณฑ วจีภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 56/2566 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 2566

19 จางเหมาตรวจเช็ค,ซอมบํารุงทั่วไป

รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน 

กถ ๔๗๗๒ เพชรบูรณ

840.00 840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศรีสยามหลม

สัก

หางหุนสวนจํากัด ศรีสยาม

หลมสัก

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 93/2566 

ลงวันที่ 24 ก.พ. 2566

20 จางเหมาจัดทําระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตยแบบเคลื่อนที่ได(แบบ

รถเข็น)พรอมระบบประจุแบตเตอรรี่ 

ขนาดไมนอยกวา ๓๔๐ วัตต จํานวน 

๑๓ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท

286000.00 286000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ปฐพี 2022 ปฐพี 2022 เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 95/2566 

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2566



21 จางเหมาโครงการตอเติมอาคาร

เอนกประสงค หมูที่ 1 ต.ทาอิบุญ

315000.00 315000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 98/2566 

ลงวันที่ 3 มี.ค. 2566

22  จางโครงการกอสรางลาน คสล.

เอนกประสงค หมูที่ ๑๑ ต.ทาอิบุญ 

(จุดแทงคน้ําโซลาเซลล)

160,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง หางหุนสวนจํากัด ใส. กอสราง เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 97/2566 

ลงวันที่ 3 มี.ค. 2566

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(คสล.) หมูที่ ๑๑ (สายบานตา

สายทอง) ต.ทาอิบุญ

63,000.00 63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พรชัยธุระกิจ

รับเหมากอสราง

หางหุนสวนจํากัด พรชัย

ธุระกิจรับเหมากอสราง

เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 96/2566 

ลงวันที่ 2 มี.ค. 2566

24 บริการจัดหาอาหาร 23,247.00 23,247.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เพียงทิพยโภชนา เพียงทิพยโภชนา เปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

เลขที่ 03/2566 

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2566



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

66027590098

จ้างจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,247.00 บาท

23,247.00 บาท

3670301386128 เพียงทิพย์โภชนา 23,247.00บริการจัดหาอาหาร(93.13.16.08 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301386128 เพียงทิพย์โภชนา 660214474030 ๐๓/๒๕๖๖ 28/02/2566 23,247.00 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

66037011322

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 11 (สายบ้านตาสายทอง) ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,000.00 บาท

63,000.00 บาท

0673556000266 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับเหมาก่อสร้าง 63,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านตาสายทอง) ต.

ท่าอิบุญ (รายละเอียดปริมาณงานตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนด

ราคากลางที่แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673556000266
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยธุระกิจรับ

เหมาก่อสร้าง
660322000574 96/2566 02/03/2566 63,000.00 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

66037017566

จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่่ที่ ๑๑ (จุดแทงค์น้ำโซล่าเซลล์) ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160,000.00 บาท

160,000.00 บาท

0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 160,000.00

จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าอิบุญ (จุดแทงค์น้ำโซล่า

เซลล์) รายละเอียดปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนด

ราคากลางที่แนบ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 660322000897 97/2566 02/03/2566 160,000.00 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

66037034047

จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

315,000.00 บาท

315,000.00 บาท

0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 315,000.00
จ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้าง

ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 660322001528 98/2566 03/03/2566 315,000.00 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

66037094276

จ้างเหมาจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่(แบบรถเข็น)พร้อมระบบประจุแบตเตอร์รี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

286,000.00 บาท

286,000.00 บาท

0623565000494 ปฐพี 2022 286,000.00

จ้างเหมาจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้(แบบรถเข็น)พร้อม

ระบบประจุแบตเตอร์รี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๑๓ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐

บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามประกาศร่างขอบเขตที่แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0623565000494 ปฐพี 2022 660314087424 95/2566 28/02/2566 286,000.00 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

66037038044

จ้างเหมาตรวจเช็ค,ซ่อมบำรุรักษาทั่วไป รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง(งานจัดเก็บรายได้)หมายเลขทะเบียน กถ ๔๗๗๒ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

840.00 บาท

840.00 บาท

0673546000808 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสยามหล่มสัก 840.00
จ้างเหมาตรวจเช็ค,ซ่อมบำรุงทั่วไปรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กถ ๔๗๗๒

เพชรบูรณ์ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673546000808 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสยามหล่มสัก 660314031277 93/2566 24/02/2566 840.00 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

66037109434

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,956.00 บาท

2,956.00 บาท

3101500273604 วจีภัณฑ์ 2,956.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญเคลื่อนที่พบ

ประชาชน ปรำจปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่

แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500273604 วจีภัณฑ์ 660314090435 56/2566 24/02/2566 2,956.00 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

66037112743

จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

540.00 บาท

540.00 บาท

3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 540.00
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ อบต.ท่าอิบุญ เคลื่อนที่พบประชาชน จำนวน ๑ ป้าย

(รายละเอียดปริมาณงานจ้างตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 660314093214 92/2566 24/02/2566 540.00 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

66037039336

ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว(ศพด.) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,299.00 บาท

4,299.00 บาท

0673564000083 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธาดา ศึกษาภัณฑ์ 4,299.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรร์งานบ้านงานครัว(ศพด.) รวมจำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตาม

ร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673564000083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธาดา ศึกษา

ภัณฑ์
660314032733 55/2566 20/02/2566 4,299.00 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

66037042095

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(ศพด.) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,795.00 บาท

2,795.00 บาท

0673564000083 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธาดา ศึกษาภัณฑ์ 2,795.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน(ศพด.) จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามร่าง

ขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673564000083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธาดา ศึกษา

ภัณฑ์
660314035382 54/2566 20/02/2566 2,795.00 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

66027208185

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านยายเริ่ม) หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,200.00 บาท

128,200.00 บาท

0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 128,200.00

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านยายเริ่ม) หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่า

อิบุญ (ปริมาณงานจ้างตามรายการประมาณราคา ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการ

กำหนดราคากลางที่แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 660222009380 88/2566 13/02/2566 128,200.00 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

66027185440

จ้างโครงการขุดลอกเกมืองห้วยศรีจันทร์-ซำตูม หมู่ที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

111,700.00 บาท

111,700.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 111,700.00
งานจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองห้วยศรีจันทร์-ซำตูม หมู่ที่ ๔ ต.ท่าอิบุญ (ราย

ละเอียดงานตามแบบประมาณราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660222008196 85/2566 10/02/2566 111,700.00 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

66027187446

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ ๑๑ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,700.00 บาท

28,700.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 28,700.00

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจรัญ) หมู่ที่ ๑๑

ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคา

กลางที่แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660222008350 86/2566 10/02/2566 28,700.00 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

66027194033

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านตาจ่อย) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77,200.00 บาท

77,200.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 77,200.00

จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านตาจ่อย) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าอิบุญ

(ปริมาณงานจ้างตามแบบประมาณราคา ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคา

กลางที่แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660222008620 87/2566 10/02/2566 77,200.00 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

66027213450

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางทุ่งนา) หมู่ที่ ๙ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

178,300.00 บาท

178,300.00 บาท

0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 178,300.00
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางทุ่งนา) หมู่ที่ ๙ ต.ท่า

อิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673555000921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใส. ก่อสร้าง 660222010555 89/2566 13/02/2566 178,300.00 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

66027240587

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยเดื่อ) หมู่ที่ ๗ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

226,000.00 บาท

226,000.00 บาท

0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 226,000.00
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายห้วยเดื่อ) หมู่ที่ ๗ ต.ท่าอิบุญ

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565000486 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองศรีโชค 660222010775 90/2566 16/02/2566 226,000.00 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

66027245985

จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน

สำหรับใช้ในการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุคลากรในองค์กรและการ
60,000.00 บาท

60,000.00 บาท

3550300090994 นาย ปฏิพล พอใจ 60,000.00

จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ(ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในการ

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานฯลฯ ประจำปี 2566 (รายละเอียดปริมาณงานจ้างตามร่างขอบเขต)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3550300090994 นาย ปฏิพล พอใจ 660214201109 83/2566 10/02/2566 60,000.00 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

66027293817

จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บุคลากรในองค์กรและการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
518.00 บาท

518.00 บาท

3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 518.00
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯลฯ

ขนาด ๒.๔๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้ายๆละ ๕๑๘.- บาท
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3679800016472 เหรียญฟ้ากราฟฟิคเฮาส์ 660214238095 82/2566 06/02/2566 518.00 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

66027327651

ซื้อของที่ระลึกสำหรับเจ้าของสถานที่ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บุคลากรในองค์กรฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

3670301391032 นายเข็มพร  ผลประดิษฐ์ 2,000.00

จัดซื้อของที่ระลึกสำหรับเจ้าของสถานที่ในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาและ

เพิ่่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่

แนบ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301391032 นายเข็มพร  ผลประดิษฐ์ 660214265439 53/2566 07/02/2566 2,000.00 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

66027349783

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,435.00 บาท

42,435.00 บาท

0673560001069 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวินโรจน์ วัสดุก่อสร้าง 42,435.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๑๙ รายการ (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673560001069
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวินโรจน์ วัสดุ

ก่อสร้าง
660214285984 52/52566 06/02/2566 42,435.00 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

66027502694

จ้างเหมาตรวจเช็ค,ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(ปริ๊นเตอร์) หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐-๕๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,550.00 บาท

3,550.00 บาท

3670301339901 ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3,550.00
จ้างเหมาตรวจเช็ค,ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(ปริ๊นเตอร์) หมายเลขทะเบียน

ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๐-๕๘-๐๐๑๐ (รายละเอียดปริมาณงานจ้างตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3670301339901 ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 660214402146 84/2566 10/02/2566 3,550.00 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

66027037554

จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำซึม หมู่ที่ ๖ (บริเวณกำแพงวัด) ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

1679800274254 นายรัฐธรรมนูญ  เรืองศรี 22,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำซึม หมู่ที่ ๖ (บริเวณกำแพงวัด)  ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณงาน

จ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1679800274254 นายรัฐธรรมนูญ  เรืองศรี 660222001836 81/2566 03/02/2566 22,000.00 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

66027038831

จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำซึม (ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๕ ) จุดที่ ๑ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

1679800274254 นายรัฐธรรมนูญ  เรืองศรี 22,000.00
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อน้ำซึม(ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๕) จุดที่ ๑ ต.ท่าอิบุญ (ปริมาณ

งานจ้างตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1679800274254 นายรัฐธรรมนูญ  เรืองศรี 660222002020 80/2566 03/02/2566 22,000.00 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

66027329397

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,700.00 บาท

18,700.00 บาท

0673565001385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซนเตอร์ 18,700.00
จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ อป

ท. (รายละเอียดตามร่างขอบเขตที่แนบ)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0673565001385
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี เทรดดิ้ง เซน

เตอร์
660214267478 50/2566 01/02/2566 18,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


