
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 3141200386080 นายอู๊ด ยิ่งยง 6,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200386080 นายอู๊ด ยิ่งยง - 40/2565 31/03/65 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(หญิง) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(หญิง) 5141200001605 นางบุญสม ธนะสันต์ 6,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5141200001605 นางบุญสม  ธนะสันต ์ - 44/2565 31/03/65 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 1141299000051 นายอิทธิพล บริรักษ์ 6,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141299000051 นายอิทธิพล บริรักษ ์ - 59/2565 29/04/65 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมายาม 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมายาม 3141200528071 นายกิติ กิจพงษ์ศรี 6,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200528071 นายกิติ กิจพงษ์ศร ี - 51/2565 31/03/2565 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาแม่บ้าน 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาแม่บ้าน 3301300798540 นางวัลลภา มาตรปัญญา 6,500.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3301300798540 นางวัลลภา มาตรปัญญา - 45/2565 31/03/2565 6,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 
4.งบประมาณ             6,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               6,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1141200155928 นายศรราม  กรุดเนียม 6,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200155928 นายศรราม กรุดเนียม - 42/2565 31/03/2565 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
4.งบประมาณ             11,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,500.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 1149900331939 น.ส.เจษฎาพร กิจเจตนี 11,500.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1149900331939 น.ส.เจษฎาพร กิจเจตนี - 46/2565 31/03/2565 11,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วิทยา) 
4.งบประมาณ             10,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               10,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วิทยา) 
 

3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย 10,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย - 50/2565 31/03/2565 10,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             11,129.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,129.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)  2141201028057 น.ส.สมใจ สุดใจ 11,129.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2141201028057 น.ส.สมใจ สุดใจ - 49/2565 31/03/2565 11,129.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             10,387.00 บาท 
5.ราคากลาง               10,387.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด 10,387.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด - 48/2565 31/03/2565 10,387.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             9,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               9,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)  1141200170552 น.ส.อรยา วงษ์ราตรี 9,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200170552 น.ส.อรยา วงษ์ราตรี - 47/2565 31/03/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
4.งบประมาณ             11,689.72 บาท 
5.ราคากลาง               11,689.72 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 0145556003962 บ.พีเพ่ิลเพาเวอร์ออย จำกัด 11,689.72 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145556003962 บ.พีเพ่ิลเพาเวอร์
ออย จำกัด 

- 1/2564 1/11/64 11,689.72 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
4.งบประมาณ             3,869.00 บาท 
5.ราคากลาง               3,869.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 0143553000952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูท 
คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม 

3,869.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญา
ใน 

ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0143553000952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
แอ็บโซลูท คอมพิวเตอร์  
ซิสเต็ม 

- 1/2565 14/02/2565 3,869.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
4.งบประมาณ             24,834.74 บาท 
5.ราคากลาง               24,834.74 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0145563000094 บริษัท ก.แสงรุ่งเรือง 888 

จำกัด 
24,834.74 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญา
ใน 

ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145563000094 บริษัท ก.แสงรุ่งเรือง 
888 จำกัด 

- 1/2565 14/02/2565 24,834.74 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูสวิง 
4.งบประมาณ             3,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               3,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูสวิง 1141200052461 นายบุญมั่น แสงสุขีลักษณ์ 3,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวน
เงิน 

สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200052461 นายบุญมั่น แสงสุขีลักษณ์ - 1/2565 14/02/2565 3,000.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 
4.งบประมาณ             1,080.00 บาท 
5.ราคากลาง               1,080.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 1141200052461 บุญญฤทธิ์   ภูผางามเลิศ 1,080.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวน
เงิน 

สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200052461 บุญญฤทธิ์   ภูผางามเลิศ - 1/2565 14/02/2565 1,080.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65067264129 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี) 
4.งบประมาณ             37,743.93 บาท 
5.ราคากลาง               37,743.93 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี)  บริษัท ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น 

จำกัด 
37,743.93 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1  บริษัท ออฟฟิศ แคร์   
คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

650614243725 85/2565 13/06/2565 37,743.93 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ          - 
3.ชื่อโครงการ             โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้านนายถนอม กิจบุญศรี หมู่ที่ 1 
4.งบประมาณ             170,392.52 บาท 
5.ราคากลาง               170,392.52 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้าน 

นายถนอม กิจบุญศร ีหมู่ที่ 1 
0143551000548 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศกร การ

โยธา 
170,392.52 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0143551000548 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
วงศกร การโยธา 

65027287534 2/2565 21/02/2565 170,392.52 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
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 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายทางเข้าบ้านสาคลี บริเวณบ้านนายบุญเติม 

ยวงใย หมู่ที่ ๕ 
0723552000112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์ 50,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0723552000112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี 
มอเตอร์ 

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

 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ          65027287534 
3.ชื่อโครงการ             โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเลียบลำรางตาวาน หมู่ที่ 6 
4.งบประมาณ             499,700.00บาท 
5.ราคากลาง               499,700.00บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเลียบลำราง

ตาวาน หมู่ที่ 6 
0143551000548 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศกร การ

โยธา 
499,700.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0143551000548 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
วงศกร การโยธา 

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

 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
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 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทอม ๒/๒๕๖๔ ชนิดกล่อง 3130700119331 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด 106,743.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3130700119331 สหกรณ์โคนม
มวกเหล็ก จำกัด 

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

 
 
 


