


ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65067092753 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องทำงานผู้บริหาร 

4.งบประมาณ 9,700.00 บาท 

5.ราคากลาง 9,700.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องทำงานผู้บริหาร 1309700098015 นายนพพร ทับโสดา 9,700.00 

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 1309700098015 นายนพพร ทับโสดา 650614107817 52/2565 6/06/2565 9,700.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067092711 

3.ช่ือโครงการ        จ้างเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมห้องทำงานผู้บริหาร 

4.งบประมาณ 77,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 77,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมห้องทำงานผู้บริหาร 1309700098015 นายนพพร ทับโสดา 77,000.00 

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 1309700098015 นายนพพร ทับโสดา 650614107271 53/2565 6/06/2565 77,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65037028727 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 

4.งบประมาณ 778,400.00 บาท 

5.ราคากลาง 778,400.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 0405548001147  บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด 778,400.00 

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 0405548001147  บริษัท โตโยต้าแก่นนคร 
จำกัด 

650601000771 11/2565 6/06/2565 778,400.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057116554 

3.ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายน้อย ประวันจะ – วัดเทวราช หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

4.งบประมาณ 129,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 129,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายน้อย ประวันจะ – 
วัดเทวราช หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 

0363523000022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัย วัฒนา
ก่อสร้างชัยภูมิ 

129,000.00 

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 0363523000022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัย 
วัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ 

650622002850 20/2565 6/06/2565 129,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057180824 

3.ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุวัฒน์ ประวาระณา – บ้านนายบุณจันทร์ ประโพธิ์ศรี หมู่ที่2 

4.งบประมาณ 159,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 159,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุวัฒน์ ประวาระณา 
– บ้านนายบุณจันทร์ ประโพธิ์ศรี หมู่ที่2 

0363523000022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัย วัฒนา
ก่อสร้างชัยภูมิ 

159,000.00 

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 0363523000022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัย 
วัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ 

650622002957 19/2565 6/06/2565 159,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057158280 

3.ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด 

4.งบประมาณ 455,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 455,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ หมู่ที่ 
5 บ้านโนนโจด 

0363561001928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อมร วิวฒัน์ 455,000.00 

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 0363561001928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อมร 
วิวัฒน ์

650622003057 21/2565 7/06/2565 455,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057142175 

3.ช่ือโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน – โรงเรียนบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 

4.งบประมาณ 432,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 432,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน – โรงเรียน
บ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 

0363561001928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อมร วิวฒัน์ 432,000.00 

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 0363561001928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อมร 
วิวัฒน ์

650622005125 22/2565 8/06/2565 432,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65027292154 

3.ช่ือโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.114-05 จากสายแยกถนนลาดยาง ขก.4029 ถึงสายสามแยกลำห้วยส้มป่อยบ้านหนองโกน้อย 

หมู่ที่ 7 ต.ท่าวัด 

4.งบประมาณ 3,600,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 3,600,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.114-
05 จากสายแยกถนนลาดยาง ขก.4029 ถึงสายสามแยกลำห้วย
ส้มป่อยบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 ต.ท่าวัด 

0403553001328 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวรรค์ส่งมาเกิด 3,600,000.00 

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 0403553001328 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวรรค์ส่ง
มาเกิด 

650622006103 23/2565 9/06/2565 3,600,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067470030 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 

4.งบประมาณ 30,240.00 บาท 

5.ราคากลาง 30,240.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3409700089623 สุวิทย์การช่าง 2 30,240.00 

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 3409700089623 สุวิทย์การช่าง 2 650614381668 54/2565 15/06/2565 30,240.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067313345 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 

4.งบประมาณ 14,970.00 บาท 

5.ราคากลาง 14,970.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล สหร่วม
โรจน ์

14,970.00 

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 ์

650614253877 77/2565 15/06/2565 14,970.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067439265 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อโซฟาเข้ามุม 

4.งบประมาณ 15,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 15,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อโซฟาเข้ามุม 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล สหร่วมโรจน์ 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 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล 
สหร่วมโรจน ์

650614356223 78/2565 20/06/2565 15,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067477672 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 

4.งบประมาณ 16,850.00 บาท 

5.ราคากลาง 16,850.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบ๊ทบุ๊คส์ 16,850.00 

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 650614388056 78/2565 22/06/2565 16,850.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067504183 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 

4.งบประมาณ 7,452.00 บาท 

5.ราคากลาง 7,452.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 0403546002675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โบ๊ทบุ๊คส์ 7,452.00 

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 650614411830 80/2565 22/06/2565 7,452.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067559249 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ และบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 

4.งบประมาณ 8,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 8,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ และบริการเช่าพื้นที่
บริการอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 12 เดือน ประจำปี
งบประมาณ 2565 

0305551001650 บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จำกัด 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 0305551001650 บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จำกัด 

650614456454 57/2565 23/06/2565 8,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067634131 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 

4.งบประมาณ 5,250.00 บาท 

5.ราคากลาง 5,250.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 3401400227101 ร้านชาณิศษา  พานิช 5,250.00 

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 3401400227101 ร้านชาณิศษา  พานิช 650614514230 84/2565 28/06/2565 5,250.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65077007679 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาอาหารกลางวัน พักเบรกและเครื่องดื่ม (โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ) 

4.งบประมาณ 7,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 7,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาอาหารกลางวัน พักเบรกและเครื่องดื่ม 
(โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ) 

3401400365563 นางสาวจันทร์เพ็ญ มาละตา 7,000.00 

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 3401400365563 นางสาวจันทร์เพ็ญ มาละตา 650714007042 58/2565 28/06/2565 7,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



 

ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067588116 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) 

4.งบประมาณ 22,800.00 บาท 

5.ราคากลาง 22,800.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล สหร่วมโรจน์ 22,800.00 

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 0403542000040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพล 
สหร่วมโรจน ์

650614479097 85/2565 28/06/2565 22,800.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 


