
 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 3141200386080 นายอู๊ด ยิ่งยง 5,786.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200386080 นายอู๊ด ยิ่งยง - 26/2565 30/12/64 5,786.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(หญิง) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(หญิง) 5141200001605 นางบุญสม ธนะสันต์ 6,000.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5141200001605 นางบุญสม  ธนะสันต ์ - 28/2565 30/12/64 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 1141299000051 นายอิทธิพล บริรักษ์ 6,000.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141299000051 นายอิทธิพล บริรักษ ์ - 27/2565 30/12/64 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมายาม 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมายาม 3141200528071 นายกิติ กิจพงษ์ศรี 6,000.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200528071 นายกิติ กิจพงษ์ศร ี - 29/2565 30/12/2564 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาแม่บ้าน 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาแม่บ้าน 3301300798540 นางวัลลภา มาตรปัญญา 6,500.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3301300798540 นางวัลลภา มาตรปัญญา - 30/2565 30/12/2564 6,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 1149900331939 น.ส.เจษฏาพร กิจเจตนี 11,500.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1149900331939 น.ส.เจษฏาพร กิจเจตนี - 34/2565 30/12/2564 11,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วิทยา) 
4.งบประมาณ             10,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               10,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วิทยา) 
 

3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย 10,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย - 35/2565 30/12/2564 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)  2141201028057 น.ส.สมใจ สุดใจ 11,500.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2141201028057 น.ส.สมใจ สุดใจ - 33/2565 30/12/2564 11,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             11,089.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,089.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด 11,089.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด - 32/2565 30/12/2564 11,089.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             8,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               8,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)  1141200170552 น.ส.อรยา วงษ์ราตรี 9,000.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200170552 น.ส.อรยา วงษ์ราตรี - 31/2565 30/12/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
4.งบประมาณ             6,340.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,340.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

0145556003962 บ.พีเพ่ิลเพาเวอร์ออย จ ากัด 6,340.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145556003962 บ.พีเพ่ิลเพาเวอร์
ออย จ ากัด 

- 1/2564 1/11/64 6,340.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65027228781 
3.ชื่อโครงการ             ซื้อโปรแกรมการเขียนเว็บไซต์ส าเร็จรูป 
4.งบประมาณ             20,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               20,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซื้อโปรแกรมการเขียนเว็บไซต์ส าเร็จรูป 0485564000486 บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จ ากัด 20,000.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0485564000486 บริษัท เว็บไซต์
เซอร์วิส จ ากัด 

65027228781 1/2565 14/02/2565 20,000.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65027442816 
3.ชื่อโครงการ             โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายทางเข้าบ้านสาคลี บริเวณบ้านนายบุญเติม ยวงใย หมู่ที่ ๕ 
4.งบประมาณ             50,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               50,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายทางเข้าบ้านสาคลี บริเวณบ้านนายบุญเติม 
ยวงใย หมู่ที่ ๕ 

0723552000112 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี มอเตอร์ 50,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0723552000112 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี 
มอเตอร์ 

65027442816 3/2565 28/02/2565 50,000.00 ส่งของครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ          65027287534 
3.ชื่อโครงการ             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเลียบล ารางตาวาน หมู่ที่ 6 
4.งบประมาณ             499,700.00บาท 
5.ราคากลาง               499,700.00บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเลียบล าราง
ตาวาน หมู่ที่ 6 

0143551000548 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศกร การ
โยธา 

499,700.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0143551000548 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วงศกร การโยธา 

65027287534 2/2565 21/02/2565 499,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65027316576 
3.ชื่อโครงการ             ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๔ ชนิดกล่อง 
4.งบประมาณ             106,743.00 บาท 
5.ราคากลาง               106,743.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดับ รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๔ ชนิดกล่อง 3130700119331 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด 106,743.00 
 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3130700119331 สหกรณ์โคนม
มวกเหล็ก จ ากัด 

65027316576 1/2565 30/11/2564 106,743.00 ส่งของครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 


