


ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097270970 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

4.งบประมาณ 48,205.08 บาท 

5.ราคากลาง 48,205.08 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3401200482299 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

48,205.08 

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 

650914312581 16/2565 1/09/2565 48,205.08 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097636435 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อถังขยะจำนวน 300 ถัง 

4.งบประมาณ 330,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 330,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อถังขยะจำนวน 300 ถัง 3401600025464 ร้านเอสทีอีเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น 330,000.00 

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 3401600025464 ร้านเอสทีอีเล็คทริค 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

650901009601 17/2565 23/09/2565 330,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097665902 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ 

4.งบประมาณ 241,400.00 บาท 

5.ราคากลาง 241,400.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ 3401600025464 ร้านเอสทีอีเล็คทริค แอนด์ คอน
สตรัคชั่น 

241,400.00 

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 3401600025464 ร้านเอสทีอีเล็คทริค 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

650901010022 18/2565 23/09/2565 241,400.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097681226 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเสาไฟฟ้า 

4.งบประมาณ 177,500.00 บาท 

5.ราคากลาง 177,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อเสาไฟฟ้า 3401600025464 ร้านเอสทีอีเล็คทริค แอนด์ คอน
สตรัคชั่น 

177,500.00 

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 3401600025464 ร้านเอสทีอีเล็คทริค 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

650901010324 19/2565 23/09/2565 177,500.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097148215 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 

4.งบประมาณ 16,265.00 บาท 

5.ราคากลาง 16,265.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบ๊คบุ๊คส์ 16,265.00 

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 

650914124142 26/2565 6/09/2565 16,265.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087754728 

3.ช่ือโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 บ้านท่าวัด 

4.งบประมาณ 29,800.00 บาท 

5.ราคากลาง 29,800.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 บ้านท่าวัด 0403555000833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์ 29,800.00 

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 

650914267993 29/2565 14/09/2565 29,800.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097396113 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด พร้อมเข้าปกเย็บเล็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

4.งบประมาณ 5,112.00 บาท 

5.ราคากลาง 5,112.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด พร้อม
เข้าปกเย็บเล็ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

3440600999425 ร้านสมบูรณ์ซีล็อค โดยนายสมบูรณ์ 
สาดแล่น 

5,112.00 

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 3440600999425 ร้านสมบูรณ์ซีล็อค โดย
นายสมบูรณ์ สาดแล่น 

650914330133 78/2565 12/09/2565 5,112.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097378325 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมารถกระเช้าไฟฟ้า ศพด.ท่าวัด 

4.งบประมาณ 6,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 6,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมารถกระเช้าไฟฟ้า ศพด.ท่าวัด 3401400235732 ร้านรุ่งเรืองกิจการช่าง 6,000.00 

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 3401400235732 ร้านรุ่งเรืองกิจการช่าง 650914335239 79/2565 15/09/2565 6,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097440211 

3.ช่ือโครงการ  จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซล 

4.งบประมาณ 38,500.00 บาท 

5.ราคากลาง 38,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซล 3401400229864 นายเจริญ ภูนา 38,500.00 

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 3401400229864 นายเจริญ ภูนา 650914440411 80/2565 16/09/2565 38,500.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097760269 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า 

4.งบประมาณ 49,700.00 บาท 

5.ราคากลาง 49,700.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้า 3401400229864 นายเจริญ ภูนา 49,700.00 

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 3401400229864 นายเจริญ ภูนา 650914632515 81/2565 30/09/2565 49,700.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097232634 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์(กองคลัง) 

4.งบประมาณ 8,440.00 บาท 

5.ราคากลาง 8,440.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์(กองคลัง) 5401300005227 ร้านวีเอคอมพิวเตอร์ 8,440.00 

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 ร้านวีเอคอมพิวเตอร์ 650914194008 123/2565 20/09/2565 8,440.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097173859 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

4.งบประมาณ 6,975.00 บาท 

5.ราคากลาง 6,975.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3401400192863 ร้านบุญจิตร์ รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 6,975.00 

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 3401400192863 ร้านบุญจิตร์ รุ่งเรืองวัสดุ
ก่อสร้าง 

650914149537 125/2565 28/09/2565 6,975.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65097751945 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 

4.งบประมาณ 6,975.00 บาท 

5.ราคากลาง 6,975.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 3401400192863 ร้านบุญจิตร์ รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 6,975.00 

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 3401400192863 ร้านบุญจิตร์ รุ่งเรืองวัสดุ
ก่อสร้าง 

650914631524 130/2565 6/09/2565 6,975.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 


