


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ

65097471901

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บพ   23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,850.00 บาท

9,850.00 บาท

0333564000370 หจก รุ่งเจริญยนต์ ราษีไศล 9,850.00การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บพ   231

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333564000370 หจก รุ่งเจริญยนต์ ราษีไศล 650914395809 264/2565 09/09/2565 9,850.00 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

65097471983

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บธ 9791 รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,630.00 บาท

9,630.00 บาท

0333564000370 หจก รุ่งเจริญยนต์ ราษีไศล 9,630.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข บธ 9791 รถบรรทุก

น้ำอเนกประสงค์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333564000370 หจก รุ่งเจริญยนต์ ราษีไศล 650914424199 263/2565 09/09/2565 9,630.00 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

65097514215

จ้างทำอาหารกลางวัน  และค่าอาหารว่าง    ตามโครงการฝึกอบรมเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง   ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

12,000.00 บาท

3330900326397 นางวราพร  สีเสน 12,000.00

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )ทำอาหารกลางวัน  จำนวน ๘๐  ชุด ๆ ละ  ๘๐.-  บาท

และค่าอาหารว่าง  ๑๖๐  ชุด ๆ ละ ๓๕.-บาท  ตามโครงการฝึกอบรมเยี่ยมบ้านและ

ฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900326397 นางวราพร  สีเสน 650914430228 265/2565 09/09/2565 12,000.00 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

65097514137

ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,600.00 บาท

18,600.00 บาท

0333560002106 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสานเภสัช 18,600.00ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่(๕๓.๑๐.๒๓.๐๖)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333560002106 ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสานเภสัช 650914432700 84/2565 09/09/2565 18,600.00 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

65097551776

ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที ชนิดกล่อง   ขนาด ๒๐๐  มิลลิลิตร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

101,925.88 บาท

101,925.88 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 101,925.88
ผลิตภัณฑ์นมและเนย(๕๐.๑๓.๑๗.๐๐)อาหารเสริมนม ยูเอชที ชนิดกล่อง   ขนาด

๒๐๐  มิลลิลิตร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
650914462538 3/2565 09/09/2565 101,925.88 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

65097044041

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    บ้านดอนต่ำ หมู่ที่  ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,000.00 บาท

76,000.00 บาท

0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 75,000.00
งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ )ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก    บ้านดอนต่ำ หมู่ที่  ๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 650922001661 13/2565 02/09/2565 75,000.00 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

65097046863

จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน   บ้านหว้านหมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

156,000.00 บาท

156,000.00 บาท

0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 156,000.00
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑ )โครงการปรับปรุงผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน   บ้านหว้านหมู่ที่ ๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333537000585 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง 650922001716 14/2565 02/09/2565 156,000.00 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

65097135847

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,878.00 บาท

9,878.00 บาท

0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 9,878.00
วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๗.๐๐)วัสดุไฟฟ้า   เช่น  หลอดไฟ  สายไฟ  โคมไฟ

สตาร์ทเตอร์ ปลั๊กไฟ   เบรกเกอร์  ฯลฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 650914248857 76/2565 02/09/2565 9,878.00 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

65097135757

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,527.00 บาท

12,527.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 12,527.00
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐)วัสดุสำนักงาน เป็นกระดาษ

ปากกา  ดินสอ  และอื่น ๆ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650914250798 75/2565 02/09/2565 12,527.00 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

65097136263

ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,500.00 บาท

9,500.00 บาท

0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 9,500.00เครื่องตัดหญ้าต่างๆ(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ )เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 650914271041 78/2565 02/09/2565 9,500.00 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

65097136056

ซื้อเครื่องสูบนำ้แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 18,000.00เครื่องสูบน้ำ(๔๐.๑๕.๑๕.๑๐ )เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  มอเตอร์ไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0335561001059 บริษัท สหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด 650914272319 77/2565 02/09/2565 18,000.00 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

65097136555

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,617.00 บาท

22,617.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 22,617.00
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุสำนักงาน เป็นกระดาษ

ปากกา  ดินสอ  และอื่น ๆ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650914276677 79/2565 02/09/2565 22,617.00 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

65097356373

ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เป็นยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,750.00 บาท

43,750.00 บาท

1711000093524 ร้านรุ่งเรือง ยางมิกซ์ 43,750.00
ยางมะตอย(๓๐.๑๒.๑๖.๐๑ )วัสดุก่อสร้าง  เป็นยางมะตอยสำเร็จรูป  จำนวน   ๓๕๐

ถุง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1711000093524 ร้านรุ่งเรือง ยางมิกซ์ 650914298459 80/2565 02/09/2565 43,750.00 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

65097363845

ซื้อคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,585.00 บาท

18,585.00 บาท

1330100107759 ป.วิชุดา ซัพพลาย 18,585.00
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า(๕๑.๒๐.๑๖.๑๗ )วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   เข็มฉีดยา

จำนวน ๒  กล่อง  ไซริ้ง  จำนวน  ๑  กล่อง  ถุงมือแพทย์  ๑  กล่อง  ฯลฯ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330100107759 ป.วิชุดา ซัพพลาย 650914306715 81/2565 02/09/2565 18,585.00 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

65097641740

จ้างเหมาบริการทั่วไปกองช่าง  ในการดูแลรักษาซ่อมแซมระบบประปา ประจำเดือน   กันยายน   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   กันยายน   พ.ศ. 2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3451000077188 นายวีระ  เหมฬา 650914537333 252/2565 01/09/2565 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

65097709363

จ้างเหมาบริการ พนักงานสาธารณสุข  ประจำเดือน  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนางสุพัตรา  โลทัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

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

กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนางสุพัตรา  โลทัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900173322 นางสุพัตรา  โลทัง 650914638656 246/2565 01/09/2565 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

65097709430

จ้างเหมาบริการ พนักงานบันทึกข้อมูลสำนักปลัด  ประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕  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  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนางสาวจันทร์เพ็ญ  สำสาลี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5330900037057 นางสาวจันทร์เพ็ญ  สำสาลี 650914638664 242/2565 01/09/2565 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

65097709491

จ้างเหมาบริการ พนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักปลัด ประจำเดือน  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนายสหราช  คำปลิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,100.00 บาท

8,100.00 บาท

1330900276792 นายสหราช  คำปลิว 8,100.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการ พนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักปลัด

ประจำเดือน  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนายสหราช  คำปลิว
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900276792 นายสหราช  คำปลิว 650914638669 245/2565 01/09/2565 8,100.00 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

65097709891

จ้างเหมาบริการ คนขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  หมายเลข  บธ  9791  ประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนายเรืองสิทธิ์   จิตมั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900828872 นายเรืองสิทธิ์   จิตมั่น 9,000.00

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )จ้างเหมาบริการ คนขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

หมายเลข  บธ  9791  ประจำเดือน  กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕  รายนายเรืองสิทธิ์

จิตมั่น

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900828872 นายเรืองสิทธิ์   จิตมั่น 650914638684 244/2565 01/09/2565 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

65097709979

จ้างเหมาบริการ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ประจำเดือน กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๕   รายนายพิพัฒน์พงษ์  ไชยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

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

ประจำเดือน กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๖๕   รายนายพิพัฒน์พงษ์  ไชย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3331000144676 พ.พัฒน์พงษ์รุ่งเรือง 650914638702 243/2565 01/09/2565 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

65087765684

จ้างรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ  ประจำเดือน  สิงหาคม 2565  เส้นทางที่  ๒ บ้านดอนตำ่ บ้านหนองค้างไฟ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,400.00 บาท

15,400.00 บาท

3330900574544 นายลำไพ   สีเสน 15,400.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมารถรับส่งเด็กอนุบาล    ๓  ขวบ  ประจำเดือน

สิงหาคม๒๕๖๕  คันที่ ๒. เส้นทางที่  ๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900574544 นายลำไพ   สีเสน 650914001015 239/2565 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

65097122260

จ้างเหมาเปลี่ยนชุดดรัมสร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG   จำนวน  ๑    เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,400.00 บาท

17,400.00 บาท

0333557000963 ไพศาล วี เซ็นเตอร์  ก๊อปปี้แอนด์ซัพพลาย 17,400.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาเปลี่ยนชุดดรัมสร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสาร

SAMSUNG   จำนวน  ๑    เครื่อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333557000963
ไพศาล วี เซ็นเตอร์  ก๊อปปี้แอน

ด์ซัพพลาย
650914103715 261/2565 01/09/2565 17,400.00 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

65097431224

จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3330900575079 นายประมวล   แพงศรี 8,000.00การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และอื่น ๆ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900575079 นายประมวล   แพงศรี 650914360736 262/2565 01/09/2565 8,000.00 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

65097641733

จ้างเหมาบริการทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน  กันยายน   พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900808693 นางสาวพรชนก  สัมฤทธิ์ 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการทั่วไปกองช่าง ประจำเดือน  กันยายน   พ.

ศ. ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900808693 นางสาวพรชนก  สัมฤทธิ์ 650914537314 251/2565 01/09/2565 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

65097711084

จ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน  กันยายน     ๒๕๖๕  ราย นางมนัญญา   พันธ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1330900273017 นางมัญญา  พันธ์ ศรี 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน

กันยายน     ๒๕๖๕  ราย นางมนัญญา   พันธ์ศรี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900273017 นางมัญญา  พันธ์ ศรี 650914595817 257/2565 01/09/2565 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

65097710923

จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป   ประจำเดือน กันยายน  ๒๕๖๕  ราย นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1330900294596 นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป   ประจำเดือน กันยายน

๒๕๖๕  ราย นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330900294596 นางสาวสุดาทิพย์  โพธิบุตร 650914596665 253/2565 01/09/2565 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

65097710820

จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ   ประจำเดือน  กันยายน   ๒๕๖๕  ราย นางสาวสมยงค์  นราวงษ์

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900566363 นางสาวสมยงค์  นราวงษ์ 9,000.00

การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ   ประจำเดือน  กันยายน

๒๕๖๕  ราย นางสาวสมยงค์  นราวงษ์

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900566363 นางสาวสมยงค์  นราวงษ์ 650914626123 254/2565 01/09/2565 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

65097710761

จ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กันยายน 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

กันยายน ๒๕๖๕  ราย นางสาวยุพิน   เครือแสง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900101271 นางสาวยุพิน  เครือแสง 650914627496 255/2565 01/09/2565 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

65097710712

จ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กันยายน    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

กันยายน    ๒๕๖๕  ราย นางสาวพัชรินทร์  เครือแสง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900099595 นางสาวพัชรินทร์  เครือแสง 650914628651 256/2565 01/09/2565 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

65097710655

จ้างเหมาบริการคนสวน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กันยายน    ๒๕๖๕ ในการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง บำรุงรักษาต้นไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้

ตกแต่งดูแลรักษาสวนและสนามหญ้ารอบ ๆ บริเวณ สนามหญ้า และสิ่งปลุกสร้างอาคารโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ ฯลฯ ราย นายเมย    ภูตะเวช
7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

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

กันยายน  2565
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5330990002541 นายเมย   ภูตะเวช 650914629382 258/2565 01/09/2565 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

65097710521

จ้างเหมารถรับส่งเด็กอนุบาล    ๓  ขวบ  ประจำเดือน  กันยายน๒๕๖๕  คันที่ ๒. เส้นทางที่  ๒. บ้านดอนต่ำหมูที่ ๕ บ้านหนองค้างไฟหมู่ที่ ๙ บ้านหว้านหมู่ที่  ๒   บ้านหว้านหมู่ที่๑

บ้านโนนหมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนม่วงหมูที่ ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต หว้านคำ  รายนายทองพูล  คำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,400.00 บาท

15,400.00 บาท

3330900575346 นายทองพูล  คำแก้ว 15,400.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมารถรับส่งเด็กอนุบาล  ๓  ขวบ  ประจำเดือน

กันยายน ๒๕๖๕  คันที่ ๑ .เส้นทางที่ ๑.
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900575346 นายทองพูล  คำแก้ว 650914638321 260/2565 01/09/2565 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

65097710447

จ้างเหมารถรับส่งเด็กอนุบาล  ๓  ขวบ  ประจำเดือน  กันยายน ๒๕๖๕  คันที่ ๑ .เส้นทางที่ ๑.  บ้านนานวลหมู่ที่ ๑๓   บ้านหนองปะอุงหมู่ที่ ๔  บ้านหนองขี้นกหมู่ที่ ๘

บ้านหนองโง้งหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้ำอ้อมน้อยหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หว้านคำ รายนายลำไพ   สีเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,400.00 บาท

15,400.00 บาท

3330900574544 นายลำไพ  สีเสน 15,400.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)รถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ตำบลหว้านคำ  ประจำเดือน  กันยายน 2565 เส้นทางที่ ๑  คันที่ ๑
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900574544 นายลำไพ  สีเสน 650914638363 259/2565 01/09/2565 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

65097710316

จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน อบต. ประจำเดือน กันยายน  พ.ศ.   ๒๕๖๕   รายนางประสทธิ์  สีเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900915091 นางประสิทธิ์   สีเสน 9,000.00
การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการ แม่บ้าน อบต. ประจำเดือน กันยายน  พ.ศ.

๒๕๖๕   รายนางประสทธิ์  สีเสน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900915091 นางประสิทธิ์   สีเสน 650914638405 438/2565 01/09/2565 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

65097710256

จ้างเหมาบริการ ราย นายบุญแก้ว    นามวัน คนสวนในการการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง บำรุงรักษาต้นไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1330100003074 นายบุญแก้ว   นามวัน 9,000.00การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐)เหมาบริการ ราย นายบุญแก้ว    นามวัน คนสวน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1330100003074 นายบุญแก้ว   นามวัน 650914638440 250/2565 01/09/2565 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

65097710111

จ้างเหมาบริการ ราย นายสำเภา  คำพัน คนสวนเพื่อดูแลการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง บำรุงรักษาต้นไม้ และไม้ดอก ไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

3330900572657 นายสำเภา  คำพัน 9,000.00การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )เหมาบริการ ราย นายสำเภา  คำพัน คนสวน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3330900572657 นายสำเภา  คำพัน 650914638456 249/2565 01/09/2565 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

65097646894

ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  และอื่น ๆ ที่จำเป็นในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,470.00 บาท

8,470.00 บาท

0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 8,470.00

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ )วัสดุสำนักงาน เป็นกระดาษ

ปากกา  ดินสอ  และอื่น ๆ ที่จำเป็นในสำนักงาน เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0333525000194 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลวิทยา 650914541835 86/2565 19/09/2565 8,470.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


