






ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66027057933

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00 บาท

3,800.00 บาท

3920300467415 นางสาววรรณธีร์ชนัน  ไชยสุวรรณ 3,800.00
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-

๐๐๒๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3920300467415 นางสาววรรณธีร์ชนัน  ไชยสุวรรณ 660214089942 177/2566 31/01/2566 3,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66027001255

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก จำนวน ๒ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00 บาท

3,800.00 บาท

3302100190751 นางเกษร  วิภูชัย 3,800.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)หินคลุก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3302100190751 นางเกษร  วิภูชัย 660214029563 150/2566 30/01/2566 3,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017533059

จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

5302190005602 นายไพสันต์  ขานจันทึก 15,000.00จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ ๘ บ้านหนองตะกู(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5302190005602 นายไพสันต์  ขานจันทึก 660114460035 24/2566 27/01/2566 15,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017480182

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล(คุ้มสี่แยกพัฒนา - บ้านนายอำนวย) หมู่ที่ 15 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
499,500.00 บาท

495,000.00 บาท

0315559001039 บริษัท  สืบศิริก่อสร้าง จำกัด 495,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ศรีมงคล(คุ้มสี่แยกพัฒนา - บ้าน

นายอำนวย) หมู่ที่ 15
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315559001039 บริษัท  สืบศิริก่อสร้าง จำกัด 660122024521 34/2566 30/01/2566 495,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017480860

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า  (ซอยสไบทอง) วางท่อระบายน้ำ คสล 0.60 ม. จำนวน 95 ท่อน และบ่อพักน้ำจำนวน 10 บ่อ

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
372,000.00 บาท

372,000.00 บาท

0315559001039 บริษัท  สืบศิริก่อสร้าง จำกัด 372,000.00โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า  (ซอยสไบทอง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315559001039 บริษัท  สืบศิริก่อสร้าง จำกัด 660122024518 35/2566 30/01/2566 372,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017548331

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านขนงพระกลาง (ซอยสุจิปุริ)  หมู่ที่ 5  ท่อระบาย คสล.0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมบ่อพักตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 1.00  เมตร ยาว 3.00 เมตรื พร้อมคืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115,000.00 บาท

115,000.00 บาท

0315559001039 บริษัท  สืบศิริก่อสร้าง จำกัด 115,000.00
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านขนงพระกลาง (ซอยสุจิปุริ)  หมู่ที่

5  ท่อระบาย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315559001039 บริษัท  สืบศิริก่อสร้าง จำกัด 660122024513 36/2566 30/01/2566 115,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66027003916

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตบดิน(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๖-๖๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,027.20 บาท

1,027.20 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 1,027.20จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตบดิน(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๖-๖๕-๐๐๐๑1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660214045285 174/2566 26/01/2566 1,027.20 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66027047314

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,600.00 บาท

46,600.00 บาท

0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 46,600.00จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 660214057817 147/2566 26/01/2566 46,600.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66027097851

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวณผล แบบที่ ๑(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00 บาท

22,000.00 บาท

0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 22,000.00
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวณผล แบบ

ที่ ๑(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 660214088342 146/2566 26/01/2566 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017461894

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

53,530.00 บาท

53,530.00 บาท

0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 53,530.00จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา(กองการศึกษาฯ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305560006936 บริษัท มั่งคั่งทรัพย์ 2018 จำกัด 660114401254 143/2566 25/01/2566 53,530.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017486719

จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ 3,หมู่ 4,หมู่ 11 และหมู่ 12(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

1309801406904 นางสาวอารยา  งอนจันทึก 22,500.00
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ 3,หมู่ 4,หมู่

11 และหมู่ 12(กองช่าง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309801406904 นางสาวอารยา  งอนจันทึก 660114409812 172/2566 25/01/2566 22,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017507282

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลขครุภัณฑ์๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,865.00 บาท

2,865.00 บาท

1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 2,865.00
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุขฯ)หมายเลข

ครุภัณฑ์๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 660114426154 171/2566 25/01/2566 2,865.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017513996

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,022.50 บาท

50,022.50 บาท

0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 50,022.50จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 660114431527 144/2566 25/01/2566 50,022.50 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017475841

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (บริเวณหนองหินแยกประทุน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
395,000.00 บาท

396,000.00 บาท

0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 395,000.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 10 บ้าน

ตะเคียนทอง (บริเวณหนองหินแยกประทุน)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 660122021767 33/2566 30/01/2566 395,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017495138

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กค - ๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,700.00 บาท

6,700.00 บาท

1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 6,700.00
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กค - ๗๒๔๖ นม.(สำนักปลัด)หมายเลข

ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๙-๐๐๐๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 660114410219 169/2566 24/01/2566 6,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017508925

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,150.00 บาท

46,150.00 บาท

1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 46,150.00
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๘-๐๖๓๘ นม.(สำนัก

ปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๕๕-๐๐๐๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 660114424454 170/2566 24/01/2566 46,150.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017444012

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,487.80 บาท

14,487.80 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 14,487.80จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114373563 140/2566 23/01/2566 14,487.80 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017451512

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,296.50 บาท

5,296.50 บาท

0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 5,296.50จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)แป๊ปดำ1.1/2หนา 1.2 มิล1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 660114371692 139/2566 23/01/2566 5,296.50 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017479422

จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,880.00 บาท

8,880.00 บาท

3309800150406 นายประเสริฐ  เก่งอนันตานนท์ 8,880.00จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล(กองคลัง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309800150406 นายประเสริฐ  เก่งอนันตานนท์ 660114401816 168/2566 23/01/2566 8,880.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017477231

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต - ๔๑๒๘ นม(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,830.00 บาท

23,830.00 บาท

1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 23,830.00
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต - ๔๑๒๘ นม(สำนักปลัด)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-

๔๕-๐๐๐๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 660114404583 167/2566 23/01/2566 23,830.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017510063

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,966.04 บาท

2,966.04 บาท

0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 2,966.04จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ท่อใยหิน ๑๐x๓ เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 660114423357 138/2566 23/01/2566 2,966.04 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017503505

ซื้อเสื้อกีฬา(กองการศึกษาฯ)เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ขนงพระ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,900.00 บาท

12,900.00 บาท

3309800150406 นายประเสริฐ  เก่งอนันตานนท์ 12,900.00
จัดซื้อเสื้อกีฬา(กองการศึกษาฯ)เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ขนงพระ ประจำปี ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3309800150406 นายประเสริฐ  เก่งอนันตานนท์ 660114425739 137/2566 23/01/2566 12,900.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017530665

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

0305551001005 บริษัท เอสแอลพี ปากช่อง จำกัด 11,000.00จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(กองสาธารณสุขฯ)ถุงมือยางสีดำ เบอร์ L1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305551001005 บริษัท เอสแอลพี ปากช่อง จำกัด 660114460673 142/2566 23/01/2566 11,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017528044

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

0305551001005 บริษัท เอสแอลพี ปากช่อง จำกัด 3,000.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305551001005 บริษัท เอสแอลพี ปากช่อง จำกัด 660114463670 141/2566 23/01/2566 3,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017447744

ซื้อวัสดุจราจร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,470.00 บาท

22,470.00 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 22,470.00จัดซื้อวัสดุจราจร(กองช่าง)กระจกโค้ง 32 นิ้ว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114370964 136/2566 20/01/2566 22,470.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017456880

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,500.00 บาท

24,500.00 บาท

3301401335189 ราชสีมาก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 24,500.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3301401335189 ราชสีมาก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส 660114384998 135/2566 20/01/2566 24,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017379187

จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์มแหลมทอง) วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 58 ท่อน

พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250,000.00 บาท

250,000.00 บาท

0303565000390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพรชัย 2022 การโยธา 250,000.00

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์ม

แหลมทอง) วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 58 ท่อน

พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303565000390
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพรชัย 2022

การโยธา
660122016838 32/2566 20/01/2566 250,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017521977

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,850.00 บาท

5,850.00 บาท

0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 5,850.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 660114460525 134/2566 19/01/2566 5,850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017337094

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,180.60 บาท

9,180.60 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 9,180.60จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114286797 132/2566 19/01/2566 9,180.60 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017336301

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31,393.80 บาท

31,393.80 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 31,393.80จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114288099 133/2566 19/01/2566 31,393.80 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017449375

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,496.30 บาท

21,496.30 บาท

0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 21,496.30จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 660114372265 129/2566 18/01/2566 21,496.30 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017454255

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,735.20 บาท

5,735.20 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 5,735.20จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114386541 128/2566 18/01/2566 5,735.20 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017346598

ซื้อวัสดุจราจร(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69,500.00 บาท

69,500.00 บาท

0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 69,500.00จัดซื้อวัสดุจราจร(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303549001166 หจก นครราชสีมา เพชรประทีป 660114292435 130/2566 18/01/2566 69,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017512311

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,173.45 บาท

5,173.45 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 5,173.45จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114424146 127/2566 17/01/2566 5,173.45 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66027004548

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 30,000.00
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล

ผล แบบที่ ๒(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 660214025817 126/2566 16/01/2566 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017347110

จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

5302100144748 นางสาวปวงปพร  หลุยจันทึก 4,500.00จัดจ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5302100144748 นางสาวปวงปพร  หลุยจันทึก 660114289067 165/2566 16/01/2566 4,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66027005341

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข)เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,700.00 บาท

5,700.00 บาท

0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 5,700.00จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข)เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 660214026326 125/2566 16/01/2566 5,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017464480

ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่(ทรงโค้ง)ขนาด ๕x๑๒ ม. จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

80,000.00 บาท

80,000.00 บาท

1309800194288 นายวีระศักดิ์  โพสาขา 80,000.00จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่(ทรงโค้ง)ขนาด ๕x๑๒ ม.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800194288 นายวีระศักดิ์  โพสาขา 660114400505 124/2566 13/01/2566 80,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017219330

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู (ซอยนายอุทัย) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495,000.00 บาท

495,000.00 บาท

0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 495,000.00โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะกู (ซอยนายอุทัย) หมู่ที่ 81

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 660122010584 28/2566 13/01/2566 495,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017214984

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100.00 บาท

2,100.00 บาท

3300400545065 นายประสิทธิ์  เพ็ญเพียร 2,100.00
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม(กองสาธารณสุข)หมายเลข

ครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๓
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3300400545065 นายประสิทธิ์  เพ็ญเพียร 660114199402 162/2566 10/01/2566 2,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017242855

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยนายบุญส่ง) หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440

เมตร พร้อมถมดินคันทางหนา 0.50 เมตร ยาว 40 เมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 300,000.00โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโบนันซ่า (ซอยนายบุญส่ง) หมู่ที่ 111

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 660122010631 27/2566 13/01/2566 300,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017189430

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยบ้านนายสิงโต จริงพิมาย) หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 328 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208,000.00 บาท

208,000.00 บาท

0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 208,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาจันทร์หอม (ซอยบ้านนายสิงโต

จริงพิมาย) หมู่ที่ 9
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 660122010658 29/2566 13/01/2566 208,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017216228

จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าบ่อบาดาลพร้อมลงซัมเมิร์ส ๕๐ ม. หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข ผัง ๑๔(ในวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

5302190005602 นายไพสันต์  ขานจันทึก 12,000.00
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าบ่อบาดาลพร้อมลงซัมเมิร์ส ๕๐ ม. หมู่ ๑๒ บ้านผาสุข

ผัง ๑๔(ในวัด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5302190005602 นายไพสันต์  ขานจันทึก 660114199163 163/2566 10/01/2566 12,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017188560

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (ซอยอากาศดี) หมู่ที่  10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
158,000.00 บาท

158,000.00 บาท

0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 158,000.00โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (ซอยอากาศดี) หมู่ที่  101

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 660122011875 31/2566 17/01/2566 158,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017192615

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (บริเวณสามแยกคุ้มหนองหิน) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 38 ท่อน
300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 300,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเคียนทอง (บริเวณสามแยกคุ้มหนอง

หิน) หมู่ที่ 10
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303552003638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี โฮม 660122011824 30/2566 17/01/2566 300,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017337058

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,825.00 บาท

1,825.00 บาท

3302100198698 นายสิทธิศาสตร์  ขานจันทึก 1,825.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3302100198698 นายสิทธิศาสตร์  ขานจันทึก 660114290602 117/2566 10/01/2566 1,825.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017342133

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,750.10 บาท

50,750.10 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 50,750.10จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114290193 121/2566 10/01/2566 50,750.10 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017346088

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ล้อประตูเหล็ก จำนวน 16 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,793.60 บาท

4,793.60 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 4,793.60จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ล้อประตูเหล็ก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114288595 122/2566 10/01/2566 4,793.60 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017341906

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,506.50 บาท

8,506.50 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 8,506.50จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114287472 123/2566 10/01/2566 8,506.50 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017346785

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 15,000.00จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)เครื่องพิมพ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 660114313204 119/2566 10/01/2566 15,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017339971

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,482.40 บาท

2,482.40 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 2,482.40จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)โคมกันฝน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114315885 120/2566 10/01/2566 2,482.40 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017339620

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,250.00 บาท

1,250.00 บาท

3302100198698 นายสิทธิศาสตร์  ขานจันทึก 1,250.00จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3302100198698 นายสิทธิศาสตร์  ขานจันทึก 660114373037 118/2566 10/01/2566 1,250.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017129494

จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1302190001744 นายสมชาย  สอนกลาง 18,000.00
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1302190001744 นายสมชาย  สอนกลาง 660114109669 158/2566 06/01/2566 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017127535

จ้างเหมากิจกรรมบ้านลม(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3360500185338 นางชวิศาธร  อนันตะสุข 15,000.00
จ้างเหมากิจกรรมบ้านลม(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360500185338 นางชวิศาธร  อนันตะสุข 660114110036 159/2566 06/01/2566 15,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017135422

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,200.00 บาท

8,200.00 บาท

1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 8,200.00
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กอง

ช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 660114111053 161/2566 06/01/2566 8,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017147253

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,421.35 บาท

9,421.35 บาท

0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 9,421.35จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305554002193 บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด 660114131891 112/2566 06/01/2566 9,421.35 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017334060

ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,748.00 บาท

9,748.00 บาท

0305552000223 บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง จำกัด 9,748.00จัดซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305552000223 บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง จำกัด 660114293768 116/2566 06/01/2566 9,748.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017332477

ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,100.00 บาท

43,100.00 บาท

3302100259263 นายสุโรจน์  พุดขุนทด 43,100.00จัดซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3302100259263 นายสุโรจน์  พุดขุนทด 660114291767 115/2566 06/01/2566 43,100.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017347044

จ้างเหมารถแบคโฮขุดเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1309801406904 นางสาวอารยา  งอนจันทึก 9,000.00จัดจ้างเหมารถแบคโฮขุดเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309801406904 นางสาวอารยา  งอนจันทึก 660114289666 160/2566 06/01/2566 9,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017338459

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ทรายถม จำนวน 16 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

3302100190751 นางเกษร  วิภูชัย 16,000.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ทรายถม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3302100190751 นางเกษร  วิภูชัย 660114291283 114/2566 06/01/2566 16,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017338772

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,564.05 บาท

124,564.05 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 124,564.05จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114316432 113/2566 06/01/2566 124,564.05 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017122786

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,960.00 บาท

3,960.00 บาท

1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 3,960.00จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองสาธารณสุข)น้ำมันไฮดรอลิค 18 ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309800195551 นายภานุวัฒน์  หงษ์จันทึก 660114110722 111/2566 05/01/2566 3,960.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017058788

จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)แบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 4 บ้านคลองหินลาดและปรับเกลี่ยพื้นที่อบต.ขนงพระ(บริเวณด้านหลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

1309801305598 นายสุริยะ  แก้วทอง 13,500.00
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)แบคโฮขุดวางท่อเมนประปา หมู่ 4 บ้านคลองหินลาดและ

ปรับเกลี่ยพื้นที่อบต.ขนงพระ(บริเวณด้านหลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309801305598 นายสุริยะ  แก้วทอง 660114112645 156/2566 05/01/2566 13,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017346295

ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

321.00 บาท

321.00 บาท

0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 321.00จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) ยาแนว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0303546000843 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเจริญปากช่อง 660114289132 110/2566 05/01/2566 321.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

66017346963

จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

3302100190751 นางเกษร  วิภูชัย 2,400.00
จัดจ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนง

พระ(กองช่าง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3302100190751 นางเกษร  วิภูชัย 660114315286 157/2566 05/01/2566 2,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


