


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087766180

จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน  สิงหาคม 2565  รายนางสาวจันทร์เพ็ญ  สำสาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

5330900037057 นางสาวจันทร์เพ็ญ  สำสาลี 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการ พนักงานบันทึกข้อมูลสำนักปลัด

ประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนางสาวจันทร์เพ็ญ  สำสาลี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5330900037057 นางสาวจันทร์เพ็ญ  สำสาลี 650814671245 221/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087766252

จ้างเหมาบริการพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3331000144676 พ.พัฒน์พงษ์รุ่งเรือง 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำเดือน สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๕   รายนายพิพัฒน์พงษ์  ไชยสาร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3331000144676 พ.พัฒน์พงษ์รุ่งเรือง 650814668936 222/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087766530

จ้างเหมาบริการพนักงานสาธารณสุข ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1330900173322 นางสุพัตรา  โลทัง 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการ พนักงานสาธารณสุข  ประจำเดือน

สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนางสุพัตรา  โลทัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900173322 นางสุพัตรา  โลทัง 650814665377 225/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087766122

จ้างเหมาบริการคนสวนองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ  ประจำเดือน  สิงหาคม   2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1330100003074 นายบุญแก้ว   นามวัน 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการ ราย นายบุญแก้ว    นามวัน คนสวนในการ

การปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330100003074 นายบุญแก้ว   นามวัน 650814675121 229/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087766649

จ้างเหมาบริการพนักงานคนขับรถบรรทุกน้ำ หมายเลข บธ  9791  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ประจำเดือน   สิงหาคม    2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900828872 นายเรืองสิทธิ์   จิตมั่น 9,000.00

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการ คนขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

หมายเลข  บธ  9791  ประจำเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนายเรืองสิทธิ์

จิตมั่น

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900828872 นายเรืองสิทธิ์   จิตมั่น 650814662628 223/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65097013451

จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป   ประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕  ราย นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,710.00 บาท

8,710.00 บาท

1330900294596 นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร 8,710.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป   ประจำเดือน

สิงหาคม  ๒๕๖๕  ราย นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900294596 นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร 650914010553 232/2565 01/08/2565 8,710.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765190

จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ  ประจำเดือน สิงหาคม   2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900566363 3330900566363 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900566363 3330900566363 650914010132 233/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765190

จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ  ประจำเดือน สิงหาคม   2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900566363 3330900566363 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900566363 3330900566363 650914010132 233/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765244

จ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ประจำเดือน  สิงหาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1330900273017 นางมนัญญา  พันธ์ศรี 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน

สิงหาคม     ๒๕๖๕  ราย นางมนัญญา   พันธ์ศรี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900273017 นางมนัญญา  พันธ์ศรี 650914009251 236/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765297

จ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน  สิงหาคม   ๒๕๖๕  ราย นางสาวยุพิน   เครือแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900101271 นางสาวยุพิน  เครือแสง 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๕  ราย นางสาวยุพิน   เครือแสง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900101271 นางสาวยุพิน  เครือแสง 650914007650 234/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765327

จ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๕  ราย นางสาวพัชรินทร์   เครือแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900099595 นางสาวพัชรินทร์  เครือแสง 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน

สิงหาคม    ๒๕๖๕  ราย นางสาวพัชรินทร์  เครือแสง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900099595 นางสาวพัชรินทร์  เครือแสง 650914005386 235/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087093917

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน หมู่ที่ ๑๒ เข้าวัดกู่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,000.00 บาท

103,000.00 บาท

0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 101,000.00
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑)ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน หมู่ที่ ๑๒ เข้าวัดกู่แก้ว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 650822003571 10/2565 04/08/2565 101,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087093917

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน หมู่ที่ ๑๒ เข้าวัดกู่แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,000.00 บาท

103,000.00 บาท

0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 101,000.00
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑)ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน หมู่ที่ ๑๒ เข้าวัดกู่แก้ว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 650822003571 10/2565 04/08/2565 101,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087181110

จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ สายทางไปวัดบ้านหว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

249,000.00 บาท

257,000.00 บาท

0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 249,000.00

งานบริการลาดถนนทางหลวงและลาดถนนอื่น ๆ(๗๒.๑๔.๑๑.๐๓ )โครงการขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ สายทางไปวัด

บ้านหว้าน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 650922030925 11/2565 08/08/2565 249,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087606824

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (SAMSUNG)  จำนวน  ๑  หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,350.00 บาท

5,350.00 บาท

0333557000963 ไพศาล วี เซ็นเตอร์  ก๊อปปี้แอนด์ซัพพลาย 5,350.00
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

(SAMSUNG)  จำนวน  ๑  หลอด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333557000963
ไพศาล วี เซ็นเตอร์  ก๊อปปี้แอน

ด์ซัพพลาย
650814503158 69/2565 08/08/2565 5,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765490

จ้างเหมาบริการคนสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม  2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

5330990002541 นายเมย  ภูตะเวช 7,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการคนสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน

สิงหาคม    ๒๕๖๕ ในการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5330990002541 นายเมย  ภูตะเวช 650914003944 237/2565 01/08/2565 7,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65097135238

ซื้อเครื่องสูบนำ้ใต้ดิน (Sumert) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

46,000.00 บาท

46,000.00 บาท

0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 46,000.00เครื่องสูบน้ำ(๔๐.๑๕.๑๕.๑๐)ปั๊มน้ำซัมเมิสร์ ขนาด  ๑.๕ แรงม้า   จำนวน ๒ เครื่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 650914172488 72/2565 17/08/2565 46,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65097134581

ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,826.00 บาท

20,826.00 บาท

0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 20,826.00

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐)วัสดุประปา  เป็น สารส้ม  ท่อ

ข้อต่อ  ข้องอ  กาว  ก๊อกน้ำ  เป็นต้น  เพื่อใช้ในกิจการประปา  สำนักงานองค์การ

บริหารส่วนตำบลหว้านคำ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 650914170522 17082565 17/08/2565 20,826.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087181110

จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ สายทางไปวัดบ้านหว้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

249,000.00 บาท

257,000.00 บาท

0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 249,000.00

งานบริการลาดถนนทางหลวงและลาดถนนอื่น ๆ(๗๒.๑๔.๑๑.๐๓ )โครงการขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหว้าน หมู่ที่ ๒ สายทางไปวัด

บ้านหว้าน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 650922030925 11/2565 08/08/2565 249,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65097135317

ซื้อตู้เหล็ก  2  บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,500.00 บาท

5,500.00 บาท

3339900022116 ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 5,500.00
ตู้เก็บเอกสาร(๕๖.๑๐.๑๗.๐๒ )ตู้เหล็ก  แบบ  ๒  บาน   จำนวน  ๑  หลังคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3339900022116 ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 650914163482 73/2565 17/08/2565 5,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65097199626

ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

36,855.00 บาท

36,855.00 บาท

0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 36,855.00
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุไฟฟ้า   เช่น  หลอดไฟ

สายไฟ  โคมไฟ  สตาร์ทเตอร์ ปลั๊กไฟ   เบรกเกอร์  ฯลฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 650914166792 70/2565 17/08/2565 36,855.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087640212

จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานกองคลัง-กองช่าง-กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94,000.00 บาท

94,000.00 บาท

3330900257379 มานพเพิ่มพูนทรัพย์ 94,000.00

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองคลัง-กองช่าง-กองการ

ศึกษา โดยทำการรื้อถอนกระเบื้อง งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่ งานหลังคา งาน

หลังคาเหล็กรูปพรรณ เมทัลซีทเบอร์ ๓๐ ครอบสันหลังคาเมทัลซีทฯ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900257379 มานพเพิ่มพูนทรัพย์ 650814533146 241/2565 25/08/2565 94,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087675237

จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านน้ำอ้อมน้อยหมู่  ๑๐ เส้นทางหนองปอ ไปคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,000.00 บาท

134,000.00 บาท

0333553000098 ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยรุ่งเรืองราษีไศลก่อสร้าง 124,000.00
งานบริการลาดถนนทางหลวงและลาดถนนอื่น ๆ(๗๒.๑๔.๑๑.๐๓)ปรับปรุงถนนหิน

คลุกบ้านน้ำอ้อมน้อยหมู่  ๑๐ เส้นทางหนองปอ ไปคลองชลประทาน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333553000098
ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยรุ่งเรืองราษีไศล

ก่อสร้าง
650822022978 12/2565 26/08/2565 124,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087521650

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,952.00 บาท

30,952.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 30,952.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐)วัสดุคอมพิวเตอร์ (ปลัด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650814439910 67/2565 01/08/2565 30,952.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087521459

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,660.00 บาท

45,660.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 45,660.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐)วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650814437880 65/2565 01/08/2565 45,660.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087521604

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,400.00 บาท

12,400.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 12,400.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650814435902 68/2565 01/08/2565 12,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087521543

ซื้อวัสดุสำนักงาน  (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,176.00 บาท

17,176.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 17,176.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )   วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650814432975 66/2565 01/08/2565 17,176.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087398470

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,840.00 บาท

9,840.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 9,840.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650814331235 57/2565 01/08/2565 9,840.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087010073

จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเส้นบ้านน้ำอ้อมน้อยหมู่  ๑๐ ไปบ้านโพนแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

199,000.00 บาท

222,000.00 บาท

0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 199,000.00
งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ )ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเส้น

บ้านน้ำอ้อมน้อยหมู่  ๑๐ ไปบ้านโพนแบง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 650822000414 9/2565 01/08/2565 199,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087766724

จ้างเหมาบริการพนักงานคอมพิวเตอร์สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ประจำเดือน  สิงหาคม   2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1330900276792 นายสหราช  คำปลิว 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการพนักงานคอมพิวเตอร์สำนักปลัด องค์การ

บริหารส่วนตำบลหว้านคำ ประจำเดือน  สิงหาคม   2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900276792 นายสหราช  คำปลิว 650814660009 224/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087766874

จ้างเหมาบริการคนสวนในการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง บำรุงรักษาต้นไม่ และไม้ดอก ไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900572657 นายสำเภา  คำพัน 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการคนสวนองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

ประจำเดือน  สิงหาคม   2565  รายนายสำเภา  คำพัน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900572657 นายสำเภา  คำพัน 650814657482 228/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087788101

จ้างเหมาบริการทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,710.00 บาท

8,710.00 บาท

3330900808693 นางสาวพรชนก  สัมฤทธิ์ 8,710.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน  สิงหาคม   พ.

ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900808693 นางสาวพรชนก  สัมฤทธิ์ 650814655705 230/2565 01/08/2565 8,710.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087788101

จ้างเหมาบริการทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,710.00 บาท

8,710.00 บาท

3330900808693 นางสาวพรชนก  สัมฤทธิ์ 8,710.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน  สิงหาคม   พ.

ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900808693 นางสาวพรชนก  สัมฤทธิ์ 650814655705 230/2565 01/08/2565 8,710.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087763938

จ้างเหมาบริการทั่วไปกองช่าง  ในการดูแลรักษาซ่อมแซมระบบประปา ประจำเดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3451000077188 นายวีระ  เหมฬา 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการทั่วไปกองช่าง  ในการดูแลรักษาซ่อมแซม

ระบบประปา ประจำเดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451000077188 นายวีระ  เหมฬา 650814645337 231/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765603

จ้างรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ  ประจำเดือน  สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,400.00 บาท

15,400.00 บาท

3330900575346 นายทองพูล  คำแก้ว 15,400.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )รถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตำบลหว้านคำ  ประจำเดือน  สิงหาคม 2565 เส้นทางที่  คันที่ 1
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900575346 นายทองพูล  คำแก้ว 650914002054 238/2565 01/08/2565 15,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65087765852

จ้างเหมาบริการแม่บ้าน อบต.  ประจำเดือน  สิงหาคม    2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900915091 นางประสิทธิ์   สีเสน 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน อบต. ประจำเดือน สิงหาคม

พ.ศ.   ๒๕๖๕   รายนางประสทธิ์  สีเสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900915091 นางประสิทธิ์   สีเสน 650814672742 226/2565 01/08/2565 9,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


