
 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซือ้น้ ามันเชื้อเพลิง 
4.งบประมาณ             7,370.00 บาท 
5.ราคากลาง               7,370.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดั
บ 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

0145556003962 บ.พีเพ่ิลเพาเวอร์ออย จ ากัด 7,370.00 

 
7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 7,370.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 



 
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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 6,000.00 

 
7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 - 14/2565 29/11/2564 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 ์

- 16/2565 29/11/2564 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 ์ - 15/2565 29/11/2564 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 ี - 17/2565 29/11/2564 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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  
มาตรปญัญา 

- 18/2565 29/11/2564 6,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 

- 22/2565 29/11/2564 11,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 

- 23/2565 29/11/2564 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 - 21/2565 29/11/2564 11,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

1 จ้างเหมาต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  
 

1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด 11,500.00 

 
7.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 

- 20/2565 29/11/2564 11,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
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.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 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 

- 19/2565 29/11/2564 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
4.งบประมาณ             2,057.61 บาท 
5.ราคากลาง               2,057.61 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดั
บ 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
 

  2,057.61 

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

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1   - 12/2565 11/11/2564 2,057.61 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมปักเสาเข็มยูคา หมู่ที่ 4 
4.งบประมาณ             84,100.00 บาท 
5.ราคากลาง               84,100.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดั
บ 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมปักเสาเข็มยูคา หมู่ที่ 4 
 

  84,100.000 

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

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1   - 12/2564 08/09/2564 84,100.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 
(จ่ายจากการกัน
เงินปี 64) 

 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก cannon g2020) 
4.งบประมาณ             2,920.00 บาท 
5.ราคากลาง               2,920.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดั
บ 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก cannon g2020) 
 

  2,920.00 

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

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1   - 09/2565 07/12/2564 2,920.00 ส่งของครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 
4.งบประมาณ             119,840.00 บาท 
5.ราคากลาง               119,840.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดั
บ 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 
 
 

  119,840.00 

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

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1   - 08/2565 07/12/2564 119,840.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 
 



 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล  
4.งบประมาณ             3,420.00 บาท 
5.ราคากลาง               3,420.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดั
บ 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 3 รายการ เพื่อใช้ส าหรับการเลือก 
 

3150600034082 ร้านบอยโฟโต้ 3,420.00 

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

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3150600034082 ร้านบอยโฟโต้ - 13/2565 23/11/2564 3,420.00 ส่งของครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 



 
 
 
 
 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
2.เลขที่โครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซือ้พานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง จ านวน 1 พาน  
4.งบประมาณ             1,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               1,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ล าดั
บ 

รายการพิจารณา เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง จ านวน 1 พาน  
 

  1,000.00 

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

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ท าสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1   - 07/2565 03/12/2564 1,000.00 ส่งของครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนด 

 


