


ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077293245 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

4.งบประมาณ 34,952.96 บาท 

5.ราคากลาง 34,952.96 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3401200482299 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

ขอนแก่น 
34,952.96 

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 

650401004300 12/2565 1/07/2565 34,952.96 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65087097851 

3.ช่ือโครงการ จัดจ้างเหมารถกระเช้า 

4.งบประมาณ 15,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 15,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดจ้างเหมารถกระเช้า 3401400235732 ร้านรุ่งเรืองกิจการช่าง 15,000.00 

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 650814079447 63/2565 4/07/2565 15,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077169219 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด 

4.งบประมาณ 10,400.00 บาท 

5.ราคากลาง 10,400.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการอบรมและส่งเสริม
อาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด 

3401400378487 นางบุญโฮม บานเย็น 10,400.00 

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 3401400378487 นางบุญโฮม บานเย็น 650714153506 86/2565 6/07/2565 10,400.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077200999 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้งโครงการคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19 

4.งบประมาณ 30,550.00 บาท 

5.ราคากลาง 30,550.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้งโครงการ
คัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19 

3301200826851 ร้านคอมพิวเตอร์ แคร์ เซ็นเตอร์ 30,550.00 

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 3301200826851 ร้านคอมพิวเตอร์ แคร์ 
เซ็นเตอร์ 

650714157403 88/2565 7/07/2565 30,550.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077323138 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. 

4.งบประมาณ 45,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 45,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. 0303554003961 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระอุปปาจันโท 45,000.00 

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 0303554003961 ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระอุป 
ปาจันโท 

650722012421 25/2565 20/07/2565 45,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077074226 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อโคมไฟถนน จำนวน 56 ชุด 

4.งบประมาณ 163,900.00 บาท 

5.ราคากลาง 163,900.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดซื้อโคมไฟถนน จำนวน 56 ชุด 1409900041873 ร้านณัฐวุฒิการไฟฟ้า 163,900.00 

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 1409900041873 ร้านณัฐวุฒิการไฟฟ้า 650701004141 13/2565 20/07/2565 163,900.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077075359 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเสาไฟ จำนวน 55 ชุด 

4.งบประมาณ 107,250.00 บาท 

5.ราคากลาง 107,250.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดซื้อเสาไฟ จำนวน 55 ชุด 1409900041873 ร้านณัฐวุฒิการไฟฟ้า 107,250.00 

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 1409900041873 ร้านณัฐวุฒิการไฟฟ้า 650701005539 14/2565 22/07/2565 107,250.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077405407 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

4.งบประมาณ 11,500.00 บาท 

5.ราคากลาง 11,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0103541023812 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสที อินทรู

เม้นท์ (ไทยแลนด์) 
11,500.00 

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 0103541023812 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสที 
อินทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) 

650714357999 91/2565 18/07/2565 11,500.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077115926 

3.ช่ือโครงการ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8  

4.งบประมาณ 411,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 411,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 0403556002295 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทยคอนกรีต 411,000.00 

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 

650722014409 26/2565 26/07/2565 411,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077528841 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปี 2565  

4.งบประมาณ 6,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 6,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
จัดซื้อต้นไม้ เพื่อใช้ในโครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รัก
แผ่นดิน ประจำปี 2565 

3401400332789 ร้านศุภกรณ์พันธุ์ไม้ 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 3401400332789 ร้านศุภกรณ์พันธุ์ไม้ 650714421279 97/2565 22/07/2565 6,000.00 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 6,000.00 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    65077035377 

3.ช่ือโครงการ โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 

4.งบประมาณ 15,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 15,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด 

0994000391528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15,000.00 

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 0994000391528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 650714031399 60/2565 1/07/2565 15,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65077199032 

3.ช่ือโครงการ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่าวัด 

4.งบประมาณ 8,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 8,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลท่า
วัด 

3401400358940 นางทองแท่น ตาเกิด 8,000.00 

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 3401400358940 นางทองแท่น ตาเกิด 650714155762 62/2565 6/07/2565 8,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ      

3.ช่ือโครงการ 

4.งบประมาณ 

5.ราคากลาง 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
    

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคดัเลือก 

         

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ      

3.ช่ือโครงการ 

4.งบประมาณ 

5.ราคากลาง 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
    

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคดัเลือก 

         

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 



1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ      

3.ช่ือโครงการ 

4.งบประมาณ 

5.ราคากลาง 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
    

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคดัเลือก 

         

 

 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 



2.เลขท่ีโครงการ      

3.ช่ือโครงการ 

4.งบประมาณ 

5.ราคากลาง 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 
    

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 
ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 
ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคดัเลือก 

         

 

 


