
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 - 58/2565 28/04/65 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 ์ - 64/2565 28/04/65 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 28/04/65 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 ี - 29/2565 30/12/2564 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 - 30/2565 30/12/2564 6,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
4.งบประมาณ             12,474.00 บาท 
5.ราคากลาง               12,474.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 1149900331939 น.ส.เจษฎาพร กิจเจตนี 12,474.00 

 
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 - 34/2565 30/12/2564 12,474.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วิทยา) 
4.งบประมาณ             9,900.00 บาท 
5.ราคากลาง               9,900.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ศพด.รร.จุฬาราษฏร์วิทยา) 

 
3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย 9,900.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200515734 นางอาภรณ์ เมฆฉาย - 35/2565 30/12/2564 9,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             11,385.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,385.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)  2141201028057 น.ส.สมใจ สุดใจ 11,385.00 

 
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 - 33/2565 30/12/2564 11,385.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             9,470.00 บาท 
5.ราคากลาง               9,470.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด 9,470.00 

 
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 - 32/2565 30/12/2564 9,470.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             7,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               7,500.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)  1141200170552 น.ส.อรยา วงษ์ราตรี 7,500.00 

 
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 - 31/2565 30/12/2564 7,500.00 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             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.งบประมาณ             2,600.00 บาท 
5.ราคากลาง               2,600.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1141200067425 นายเสริมลาภ  หอมระรื่น 2,600.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200067425 นายเสริมลาภ  หอมระรื่น - 31/2565 30/12/2564 2,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
4.งบประมาณ             12,284.11 บาท 
5.ราคากลาง               12,284.11 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

0145556003962 บ.พีเพ่ิลเพาเวอร์ออย จำกัด 12,284.11 

 
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 12,284.11 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 
4.งบประมาณ             15,020.20 บาท 
5.ราคากลาง               15,020.20 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 0994000213930 บริษัท ทีเอส เอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 15,020.20 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวน
เงิน 

สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000213930 บริษัท ทีเอส เอ็น เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

- 57/2565 28/04/2565 15,020.20 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
4.งบประมาณ             1,250.00 บาท 
5.ราคากลาง               1,250.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน  3141230052316 นางสาวพรสวรรค์ ชมภู่ 1,250.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวน
เงิน 

สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141230052316 นางสาวพรสวรรค์ ชมภู่ - 70/2565 20/04/2565 1,250.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
4.งบประมาณ             1,250.00 บาท 
5.ราคากลาง               1,250.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการพลังจิตอาสาพัฒนา 3141200519322 นางสาวจีราภา ขัติยะวงค์ 1,250.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวน
เงิน 

สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200519322 นางสาวจีราภา ขัติยะวงค์ - 71/2565 20/04/2565 1,250.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
4.งบประมาณ             12,432.71 บาท 
5.ราคากลาง               12,432.71 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 0145556002494 บริษัท ฟาไฉแพลนท์ จำกัด 12,432.71 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145556002494 บริษัท ฟาไฉแพลนท์ 
จำกัด 

- 71/2565 20/04/2565 12,432.71 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 
4.งบประมาณ             54,450.00 บาท 
5.ราคากลาง               54,450.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 1710900131936 เอสเอ็นอาร์ แอสฟัลท์ โดยนายอิสรพงษ์ ชาวกรุง 54,450.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1710900131936 เอสเอ็นอาร์ แอสฟัลท์ โดย
นายอิสรพงษ์ ชาวกรุง 

- 71/2565 20/04/2565 54,450.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (วัคซีนสุนัขบ้า) 
4.งบประมาณ             360.00 บาท 
5.ราคากลาง               360.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (วัคซีนสุนัขบ้า) 1141200052461 บุญญฤทธิ์   ภูผางามเลิศ 360.00 

 
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 360.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ภาษีท่ีดิน) 
4.งบประมาณ             2,100.00 บาท 
5.ราคากลาง               2,100.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ภาษีท่ีดิน) 1141200052461 บุญญฤทธิ์   ภูผางามเลิศ 2,100.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200052461 บุญญฤทธิ์   ภูผางามเลิศ - 1/2565 14/02/2565 2,100.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

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

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3720900566319 นางภรณ์ชนก ศรีเหรา 2,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3720900566319 นางภรณ์ชนก ศรีเหรา - 1/2565 14/02/2565 2,000.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

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

1 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการทุ่งมะขามหย่อง)  1199900058370 นางสาวศศิวิมล จารุนันทพานิช 3,000.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1  1199900058370 นางสาวศศิวิมล  
จารุนันทพานิช 

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

 
 
 

 


