
 
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง 
อาํเภอเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 3141200386080 นายอูด๊ ยิง่ยง 6,000.00 
 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141200386080 นายอูด๊ ยิง่ยง - 1/2565 29/10/64 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 



 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(หญิง) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(หญิง) 5141200001605 นางบุญสม ธนะสันต ์ 6,000.00 
 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 5141200001605 นางบุญสม  
ธนะสนัต ์

- 3/2565 29/10/2564 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั



ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 1141299000051 นายอิทธิพล บริรักษ ์ 6,000.00 
 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน เลขทีสั่ญญา วนัที่ทาํสัญญา จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 



ระบบ e-GP ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
1 1141299000051 นายอิทธิพล 

บริรักษ ์
- 2/2565 29/10/2564 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมายาม 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมายาม 3141200528071 นายกิติ กิจพงษศ์รี 6,000.00 
 



7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141200528071 นายกิติ กิจพงษศ์รี - 4/2565 29/10/2564 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาแม่บา้น 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 



ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาแม่บา้น 3301300798540 นางวลัลภา มาตรปัญญา 6,500.00 

 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3301300798540 นางวลัลภา  
มาตรปัญญา 

- 5/2565 29/10/2564 6,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยนกัวเิคราะห์ฯ 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 



5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยนกัวเิคราะห์ฯ 1149900331939 น.ส.เจษฏาพร กิจเจตนี 11,500.00 
 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 1149900331939 น.ส.เจษฏาพร 

กิจเจตนี 
- 9/2565 29/10/2564 11,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 



2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วทิยา) 
4.งบประมาณ             10,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               10,000.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วทิยา) 
 

3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย 10,000.00 

 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141200515734 นางอาภรณ์ 

เมฆฉาย 
- 10/2565 29/10/2564 10,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ (กองคลงั) 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ(กองคลงั)  2141201028057 น.ส.สมใจ สุดใจ 11,500.00 
 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 2141201028057 น.ส.สมใจ 

สุดใจ 
- 8/2565 29/10/2564 11,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ (กองคลงั) 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ (กองคลงั)  1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด 11,500.00 
 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 1199060098805 น.ส.เบญจมาศ 

สีโสด 
- 7/2565 29/10/2564 11,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้(กองคลงั) 
4.งบประมาณ             8,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               8,000.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จา้งเหมาตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้(กองคลงั)  1141200170552 น.ส.อรยา วงษร์าตรี 9,000.00 
 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 1141200170552 น.ส.อรยา  
วงษร์าตรี 

- 6/2565 29/10/2564 9,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข



ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือถุงยงัชีพช่วยเหลือประชาชนท่ีกกัตวัและติดเช้ือโควดิ 
4.งบประมาณ             9,100.00 บาท 
5.ราคากลาง               9,100.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จดัซ้ือถุงยงัชีพช่วยเหลือประชาชนท่ีกกัตวัและติดเช้ือโควิด 
 

3630600221775 ร้านสา 9,100.00 

 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน เลขทีสั่ญญา วนัที่ทาํสัญญา จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 



ระบบ e-GP ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
1 3630600221775 ร้านสา 641014207

283 
01/2564 25/11/64 9,100.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือไมไ้ผ ่จาํนวน 800 ลาํ สาํหรับประชาชนในตาํบลบา้นหลวงใชท้าํสะพาน(ช่วงนํ้าท่วม) 
4.งบประมาณ             51,514.02 บาท 
5.ราคากลาง               51,514.02 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จดัซ้ือไมไ้ผ ่จาํนวน 800 ลาํ สาํหรับประชาชนในตาํบลบา้นหลวงใชท้าํ

สะพาน(ช่วงนํ้าท่วม) 
 

0143564002102 หจก.วงศกร คอนสตรัทชัน่ 

2021 
51,514.02 

 



7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 0143564002102 หจก.วงศกร 

คอนสตรัทชัน่ 

2021 

641114030
026 

2/2565 25/10/64 51,514.02 ส่งพสัดุครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง 
4.งบประมาณ             5,745.79 บาท 
5.ราคากลาง               5,745.79 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง 0145556003962 บ.พีเพิ่ลเพาเวอร์ออย จาํกดั 5,745.79 
 



7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 0145556003962 บ.พีเพิ่ลเพาเวอร์

ออย จาํกดั 
- 1/2564 1/11/64 5,745.79 ส่งของครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัทาํตราประทบับตัรเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาฯ 
4.งบประมาณ             2,520.00 บาท 
5.ราคากลาง               2,520.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 



ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จดัทาํตราประทบับตัรเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาฯ 

 
314010019098 ร้านแหม่มตรายาง 2,520.00 

 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 314010019098 ร้านแหม่มตรา

ยาง 
- 11/2565 

 
25/11/64 2,520.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือไมไ้ผ ่จาํนวน 2,000 ลาํ สาํหรับประชาชนในตาํบลบา้นหลวงเพื่อใชท้าํสะพาน (อุทกภยั) 



4.งบประมาณ             158,400.00 บาท 
5.ราคากลาง               158,400.00 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จดัซ้ือไมไ้ผ ่จาํนวน 2,000 ลาํ สาํหรับประชาชนในตาํบลบา้นหลวงเพื่อใช้

ทาํสะพาน (อุทกภยั) 
 

3141200305331 ร้านอ๊ีด คา้ไม ้ 158,400.00 

 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141200305331 ร้านอ๊ีด คา้ไม ้ 641114044
662 

03/2565 
 

4/11/64 158,400.00 ส่งของครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระสําคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นหลวง 



2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินคลุก ทรายถม) เพื่อใชป้้องกนันํ้าท่วม 
4.งบประมาณ             256,132.00 บาท 
5.ราคากลาง               256,132.80 บาท 
6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 
 
ลาํดับ รายการพจิารณา เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 

1 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินคลุก ทรายถม) เพื่อใชป้้องกนันํ้าท่วม 
 

3141300125792 ร้านนางลดัดา สัยยะนิฐี 256,132.80 

 
7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 
ลาํดับ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขทีสั่ญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
วนัที่ทาํสัญญา 

ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
จํานวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141300125792 ร้านนางลดัดา  
สัยยะนิฐี 

641114205
044 

05/2565 15/11/64 256,132.80 ส่งของครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข

ท่ีกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


