


ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087660234 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

4.งบประมาณ 48,060.32 บาท 

5.ราคากลาง 48,060.32 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3401200482299 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

48,060.32 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 3401200482299 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแก่น 

650801007966 15/2565 1/08/2565 48,060.32 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087095403 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) 

4.งบประมาณ 6,700.00 บาท 

5.ราคากลาง 6,700.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น) 5401300005227 ร้านวีเอ คอมพิวเตอร์ 6,700.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 5401300005227 ร้านวีเอ คอมพิวเตอร์ 650814077913 104/2565 1/08/2565 6,700.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087154184 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 

4.งบประมาณ 8,100.00 บาท 

5.ราคากลาง 8,100.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล สหร่วม
โรจน ์

8,100.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห
ร่วมโรจน ์

650814125293 105/2565 1/08/2565 8,100.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087122597 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 

4.งบประมาณ 14,840.00 บาท 

5.ราคากลาง 14,840.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 5401499000615 ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 14,840.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 5401499000615 ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 650814099089 106/2565 1/08/2565 14,840.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087123679 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 

4.งบประมาณ 19,567.00 บาท 

5.ราคากลาง 19,567.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบ๊คบุ๊คส์ 19,567.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
โบ๊คบุ๊คส์ 

650814099855 107/2565 4/08/2565 19,567.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087123933 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

4.งบประมาณ 39,500.00 บาท 

5.ราคากลาง 39,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 5401300005227 ร้านวีเอ คอมพิวเตอร์ 39,500.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 5401300005227 ร้านวีเอ คอมพิวเตอร์ 650814100125 108/2565 4/08/2565 39,500.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077118995 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 

4.งบประมาณ 86,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 86,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 0403556002295 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทยคอนกรีต 86,000.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0403556002295 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทย
คอนกรีต 

650722008312 27/2565 19/08/2565 86,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087250532 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 

4.งบประมาณ 136,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 136,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 0403555000833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่งตะวันรวมทรัพย์ 136,000.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0403555000833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่ง
ตะวันรวมทรัพย์ 

650822014310 28/2565 19/08/2565 136,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087429119 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

4.งบประมาณ 20,110.00 บาท 

5.ราคากลาง 20,110.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

34403009670133 

 

ร้านทรัพย์เจริญ 20,110.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 34403009670133 
 

ร้านทรัพย์เจริญ 650814354728 110/2565 11/08/2565 20,110.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087454584 

3.ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Organization Development (OD) 

4.งบประมาณ 60,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 60,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน Organization Development (OD) 

0303535002998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาวิน เดินรถ 60,000.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0303535002998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณา
วิน เดินรถ 

6508143767664 70/2565 11/08/2565 60,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077494205 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) 

4.งบประมาณ 5,075.00 บาท 

5.ราคากลาง 5,075.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) 5401499000615 ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,075.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 5401499000615 ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 650714412085 102/2565 25/07/2565 5,075.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077527043 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

4.งบประมาณ 14,116.00 บาท 

5.ราคากลาง 14,116.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบ๊ทบุ๊คส์ 14,116.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
โบ๊ทบุ๊คส์ 

650714420026 103/2565 26/07/2565 14,116.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087428445 

3.ช่ือโครงการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

4.งบประมาณ 20,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 20,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 34403009670133 ร้านทรัพย์เจริญ 20,000.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 34403009670133 ร้านทรัพย์เจริญ 650814354260 111/2565 11/08/2565 20,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087464248 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 

4.งบประมาณ 6,900.00 บาท 

5.ราคากลาง 6,900.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 3401200029322 ร้านศรีประภาการเสาปูน 6,900.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 3401200029322 ร้านศรีประภาการเสาปูน 650814397494 114/2565 18/08/2565 6,900.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087603287 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

4.งบประมาณ 51,400.00 บาท 

5.ราคากลาง 51,400.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล สหร่วมโรจน์ 51,400.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมือง
พล สหร่วมโรจน ์

650814500007 112/2565 18/08/2565 51,400.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087574106 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 

4.งบประมาณ 22,715.00 บาท 

5.ราคากลาง 22,715.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบ๊คบุ๊คส์ 22,715.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
โบ๊คบุ๊คส์ 

650814474795 115/2565 23/08/2565 22,715.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087737211 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 

4.งบประมาณ 5,330.00 บาท 

5.ราคากลาง 5,330.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 5401499000615 ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,330.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 5401499000615 ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 650814613066 118/2565 25/08/2565 5,330.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087739261 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์หน้า ร.ร.ท่าวัด 

4.งบประมาณ 7,281.00 บาท 

5.ราคากลาง 7,281.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์หน้า ร.ร.
ท่าวัด 

1401400072683 

 
ร้านพงษ์หลังคาเหล็ก 7,281.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะ

สัญญา 

เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 1401400072683 

 
ร้านพงษ์หลังคาเหล็ก 650814615262 119/2565 29/08/2565 7,281.00 จัดทำสัญญา/

PO แล้ว 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



 

 

 

 

 


