


ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65047226765 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

4.งบประมาณ 45,997.24 บาท 

5.ราคากลาง 45,997.24 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3401200482299 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

45,997.24 

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 8/2565 1/04/2565 45,997.24 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65037546818 

3.ช่ือโครงการ        โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประสาน สาโล –นานายวัชกร วานิด หมู่ที่ 2 

4.งบประมาณ 11,700.00 บาท 

5.ราคากลาง 11,700.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประสาน 
สาโล –นานายวัชกร วานิด หมู่ที่ 2 

3301200442514  ร้านโชคทวีทรัพย์ 11,700.00 

7.ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก ไดแ้ก่ 

ล าดบั เลขประจ าตวั 

ผูเ้สียภาษีอากร 

ช่ือผูข้าย เลขคุมสัญญา 

ในระบบ e-GP 

เลขท่ีสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

วนัท่ีท าสัญญา/ 

ใบสั่งซ้ือ/จา้ง 

จ านวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลท่ีคดัเลือก 

1 3301200442514 ร้านโชคทวีทรัพย์ 650322025430 15/2565 18/04/2565 11,700.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65037545552 

3.ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักบุ้ง – ถนนลาดยางไปแวงน้อย หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 

4.งบประมาณ 86,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 86,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักบุ้ง – 
ถนนลาดยางไปแวงน้อย หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 

3301200442514  ร้านโชคทวีทรัพย์ 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 3301200442514  ร้านโชคทวีทรัพย์ 650422007719 16/2565 18/04/2565 86,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65037198701 

3.ช่ือโครงการ โครงการยกรูปถนนดินสายนานายมิตร เป่าตัว – วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 

4.งบประมาณ 136,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 136,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการยกรูปถนนดินสายนานายมิตร เป่าตัว – วัดใหม่
ไตรมิตร หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 

0403555000833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์ 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 รุ่งตะวัน
รวมทรัพย์ 

650322025409 17/2565 18/04/2565 136,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65047239717 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

4.งบประมาณ 5,420.00 บาท 

5.ราคากลาง 5,420.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 5401300005227 วีเอ คอมพิวเตอร์ 5,420.00 

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 วีเอ คอมพิวเตอร์ 650414198557 59/2565 19/04/2565 5,420.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65047337032 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

4.งบประมาณ 5,087.00 บาท 

5.ราคากลาง 5,087.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 0363561001928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อมร วิวฒัน์ 5,087.00 

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 0363561001928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อมร 
วิวัฒน ์

650414274694 60/2565 20/04/2565 5,087.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057053059 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 3 ตัว จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว 

4.งบประมาณ 13,840.00 บาท 

5.ราคากลาง 13,840.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน 3 ตัว จัดซื้อโต๊ะทำงาน 
จำนวน 2 ตัว 

0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล สหร่วม
โรจน ์

13,840.00 

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 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล 
สหร่วมโรจน ์

650514046017 65/2565 29/04/2565 13,840.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65047041600 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

4.งบประมาณ 41,300.00 บาท 

5.ราคากลาง 41,300.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5401499000615 ร้านนิเวชอุปกรณ์ไฟฟ้า 41,300.00 

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 650414032812 63/2565 29/04/2565 41,300.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65047088464 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 

4.งบประมาณ 46,390.00 บาท 

5.ราคากลาง 46,390.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 

5401300005227 ร้านวีเอ คอมพิวเตอร์ 46,390.00 

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 650414085553 65/2565 29/04/2565 46,390.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65047112710 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 

4.งบประมาณ 23,440.00 บาท 

5.ราคากลาง 23,440.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 1 
เครื่อง 

5401300005227 ร้านวีเอ คอมพิวเตอร์ 23,440.00 

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 ร้านวีเอ คอมพิวเตอร์ 650414086587 66/2565 29/04/2565 23,440.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 


