
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 

5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 3141200386080 นายอูด๊ ยิง่ยง 6,000.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141200386080 นายอูด๊ ยิง่ยง - 26/2565 30/12/64 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(หญิง) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 

5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(หญิง) 5141200001605 นางบุญสม ธนะสันต ์ 6,000.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 5141200001605 นางบุญสม  
ธนะสนัต ์

- 28/2565 30/12/64 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข



ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 

5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(ชาย) 1141299000051 นายอิทธิพล บริรักษ ์ 6,000.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 



1 1141299000051 นายอิทธิพล 
บริรักษ ์

- 27/2565 30/12/64 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมายาม 

4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 

5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมายาม 3141200528071 นายกิติ กิจพงษศ์รี 6,000.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 



ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141200528071 นายกิติ กิจพงษศ์รี - 29/2565 30/12/2564 6,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาแม่บา้น 

4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 

5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาแม่บา้น 3301300798540 นางวลัลภา มาตรปัญญา 6,500.00 



 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3301300798540 นางวลัลภา  
มาตรปัญญา 

- 30/2565 30/12/2564 6,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยนกัวเิคราะห์ฯ 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 

5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 



ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยนกัวเิคราะห์ฯ 1149900331939 น.ส.เจษฏาพร กิจเจตนี 11,500.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 1149900331939 น.ส.เจษฏาพร 
กิจเจตนี 

- 34/2565 30/12/2564 11,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วทิยา) 
4.งบประมาณ             10,000.00 บาท 



5.ราคากลาง               10,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วทิยา) 

 

3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย 10,000.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 3141200515734 นางอาภรณ์ 
เมฆฉาย 

- 35/2565 30/12/2564 10,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 



2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ (กองคลงั) 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 

5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ(กองคลงั)  2141201028057 น.ส.สมใจ สุดใจ 11,500.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 2141201028057 น.ส.สมใจ 
สุดใจ 

- 33/2565 30/12/2564 11,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 



 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ (กองคลงั) 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 

5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ (กองคลงั)  1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด 11,500.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 1199060098805 น.ส.เบญจมาศ  
สีโสด 

- 32/2565 30/12/2564 11,500.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้(กองคลงั) 
4.งบประมาณ             8,000.00 บาท 

5.ราคากลาง               8,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาต าแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้(กองคลงั)  1141200170552 น.ส.อรยา วงษร์าตรี 9,000.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 1141200170552 น.ส.อรยา  
วงษร์าตรี 

- 31/2565 30/12/2564 9,000.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 
4.งบประมาณ             5,800.00 บาท 

5.ราคากลาง               5,800.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

0145556003962 บ.พีเพิ่ลเพาเวอร์ออย จ ากดั 5,800.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 0145556003962 บ.พีเพิ่ลเพาเวอร์ - 1/2564 1/11/64 5,800.00 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั



ออย จ ากดั ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 
4.งบประมาณ             24,984.00 บาท 

5.ราคากลาง               24,984.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 

 

0145553002761 บ.วฒันา กรุ๊ป (ปึงง่วนจัว๊) 24,984.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน เลขทีสั่ญญา วนัที่ท าสัญญา จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 



ระบบ e-GP ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
1 0145553002761 บ.วฒันา กรุ๊ป 

(ปึงง่วนจัว๊) 

- 11/2565 22/12/2564 24,984.00 ส่งพสัดุครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล จ านวน 4 ป้าย 7 วนัอนัตราย 
4.งบประมาณ             1,440.00 บาท 

5.ราคากลาง               1,440.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล จ านวน 4 ป้าย 3150600034082 ร้านบอยโฟโต ้ 1,440.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน เลขทีสั่ญญา วนัที่ท าสัญญา จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 



ระบบ e-GP ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
1 3150600034082 ร้านบอยโฟโต ้ - 24/2565 23/12/2564 1,440.00 ส่งของครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั

ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จดัซ้ือวสัดุการเลือกตั้ง แบบพิมพต่์างๆ 

4.งบประมาณ             13,156.50 บาท 

5.ราคากลาง               13,156.50 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 

 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จดัซ้ือวสัดุ/แบบพิมพส์ าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 

0994000188251 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 13,156.50 



 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 0994000188251 โรงพิมพอ์าสา
รักษาดินแดน 

- 10/2565 22/12/2564 13,156.60 ส่งงานครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 

1.หน่วยงาน               องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ช่ือโครงการ             จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 
4.งบประมาณ             22,850.00 บาท 

5.ราคากลาง               22,850.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา     มีดงัน้ี 



 

ล าดับ รายการพจิารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ 
1 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 3100602627927 ร้านทรัพยไ์พศาล แอร์ 22,850.00 

 

7.ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ได้แก่ 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ช่ือผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 

เลขทีสั่ญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

วนัที่ท าสัญญา 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลทีค่ัดเลอืก 

1 ร้านทรัพยไ์พศาล แอร์ ร้านทรัพยไ์พศาล
แอร์ 

- 25/2565 24/12/2564 22,850.00 ส่งของครบถว้น เป็นผูมี้คุณสมบติั
ตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 


