
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             8,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               8,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 3141200386080 นายอู๊ด ยิ่งยง 8,000.00 

 
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 8,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(หญิง) 
4.งบประมาณ             7,741.00 บาท 
5.ราคากลาง               7,741.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(หญิง) 5141200001605 นางบุญสม ธนะสันต์ 7,741.00 

 
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 7,741.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 
4.งบประมาณ             8,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               8,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ชาย) 1141299000051 นายอิทธิพล บริรักษ์ 8,000.00 

 
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 8,000.00 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             8,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               8,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาแม่บ้าน 3301300798540 นางวัลลภา มาตรปัญญา 8,000.00 

 
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 8,000.00 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             11,385.00 บาท 
5.ราคากลาง               11,385.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)  1199060098805 น.ส.เบญจมาศ สีโสด 11,385.00 

 
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 11,385.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 
4.งบประมาณ             9,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               9,500.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)  1141200170552 น.ส.อรยา วงษ์ราตรี 9,500.00 

 
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 9,500.00 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             8,000.00 บาท 
5.ราคากลาง               8,000.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1141200067425 นายเสริมลาภ  หอมระรื่น 8,000.00 

 
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 8,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
4.งบประมาณ             5,943.93 บาท 
5.ราคากลาง               5,943.93 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

0145556003962 บ.พีเพ่ิลเพาเวอร์ออย จำกัด 5,943.93 

 
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 5,943.93 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65067548832 
3.ชื่อโครงการ             จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
4.งบประมาณ             14,628.00 บาท 
5.ราคากลาง               14,628.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0143553000952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็บโซลูท 
คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม 

14,628.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0143553000952 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
แอ็บโซลูทคอมพิวเตอร์  
ซิสเต็ม 

650714039353 19/2565 04/07/2565 14,628.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ          65077310825 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
4.งบประมาณ             6,934.58 บาท 
5.ราคากลาง               6,934.58 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 0143553000952 บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี 
จำกัด 

6,934.58 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0143553000952 บริษัท มาร์เวล 
เทคโนโลยี จำกัด 

650714250416 92/2565 11/07/2565 6,934.58 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ          - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) 
4.งบประมาณ             1,350.00 บาท 
5.ราคากลาง               1,350.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) 3141200005744 นายดำรงค์ ทรงขจร 1,350.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200005744 นายดำรงค์ ทรงขจร - - - 1,350.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65077551963 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 
4.งบประมาณ             7,500.00 บาท 
5.ราคากลาง               7,500.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 3140500022023 นางจรรยา สุขขีรส 7,500.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3140500022023 นางจรรยา สุขขีรส 650714441289 95/2565 25/07/2565 7,500.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           650077463858 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมารถบัส โครงการศึกษาดูงานฯ 
4.งบประมาณ             61,380.00 บาท 
5.ราคากลาง               61,380.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมารถบัส โครงการศึกษาดูงานฯ 1141200052461 นางสาวเนาวรัตน์ กองกวี 61,380.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1141200052461 นางสาวเนาวรัตน์ กองกวี 650714368936 87/2565 21/06/2565 61,380.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
4.งบประมาณ             4,134.00 บาท 
5.ราคากลาง               4,134.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0145562003065 บริษัท เคเอ็ม โปรเกรส ซัคเซส จำกัด 4,134.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145562003065 บริษัท เคเอ็ม โปรเกรส 
ซัคเซส จำกัด 

- - - 4,134.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
4.งบประมาณ             17,835.84 บาท 
5.ราคากลาง               17,835.84 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3101400088686 ร้านวรรณกิจเครื่องเขียน โดยนายวิญญู วรรณสว่าง 17,835.84 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3101400088686 ร้านวรรณกิจเครื่อง
เขียน โดยนายวิญญู 
วรรณสว่าง 

- - - 17,835.84 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ          65067238580 
3.ชื่อโครงการ             โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 1 สปก. หมู่ที่ 2 
4.งบประมาณ             475,930.84 บาท 
5.ราคากลาง               475,930.84 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 1 สปก. หมู่ที่ 2 0725561000369 บริษัท วีเอสอาร์ คอนส์ จำกัด 475,930.84 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 

ระบบ e-GP 
เลขที่สัญญา 

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 
วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0725561000369 บริษัท วีเอสอาร์ คอนส์ 
จำกัด 

650622009796 07/2565 14/06/2565 475,930.84 ส่งของครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65077558529  
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
4.งบประมาณ             9,618.44 บาท 
5.ราคากลาง               9,618.44 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0145563000094 บริษัท ก.แสงรุ่งเรือง 888 จำกัด 9,618.44 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0145563000094 บริษัท ก.แสงรุ่งเรือง 
888 จำกัด 

650714446658 42/2565 26/07/2565 9,618.44 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
4.งบประมาณ             31,383.00 บาท 
5.ราคากลาง               31,383.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0994000213930 ร้าน ลวดสวาย โอเอ เซอร์วิส 31,383.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000213930 ร้าน ลวดสวาย โอเอ 
เซอร์วิส 

- 1/2565 14/02/2565 31,383.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           65077293601 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรังและถนน ค.ส.ล  
4.งบประมาณ             346,728.97 บาท 
5.ราคากลาง               346,728.97 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรดินลูกรังและถนน ค.ส.ล 0723552000112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์ 346,728.97 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0723552000112 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที
พี มอเตอร์ 

650724003403 08/2565 19/07/2565 346,728.97 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
4.งบประมาณ             3,900.00 บาท 
5.ราคากลาง               3,900.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 

ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการอบรม

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
3141200174040 นางสาวบุศรา ธิราชัย 3,900.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3141200174040 นางสาวบุศรา ธิราชัย - - - 3,900.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

 
1.หน่วยงาน               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง 
2.เลขท่ีโครงการ           - 
3.ชื่อโครงการ             จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 
4.งบประมาณ             520.00 บาท 
5.ราคากลาง               520.00 บาท 
6.รายชื่อผู้เสนอราคา     มีดังนี้ 
 
ลำดับ รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 3101400088686 ร้านวรรณกิจเครื่องเขียนโดย
นายวิญญู วรรณสว่าง 

520.00 

 
7.ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
 

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ขาย/รับจ้าง เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

วันที่ทำสัญญา 
ใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง 

จำนวน
เงิน 

สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3101400088686 ร้านวรรณกิจเครื่องเขียน
โดยนายวิญญู วรรณสว่าง 

- - - 520.00 ส่งพัสดุครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 
 
 


