


ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ    65057349949 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

4.งบประมาณ 51,408.68 บาท 

5.ราคากลาง 51,408.68 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 3401200482299 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

51,408.68 

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 

650501005545 9/2565 2/05/2565 51,408.68 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057113301 

3.ช่ือโครงการ        จ้างเหมาจัดทำเสื้อกั๊ก อปพร. พร้อมติดป้ายชื่อ อบต. 

4.งบประมาณ 19,500.00 บาท 

5.ราคากลาง 19,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาจัดทำเสื้อกั๊ก อปพร. พร้อมติดป้ายชื่อ อบต. 1419901726527  ร้านชญานิศ ซัพพลาย 19,500.00 

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 1419901726527  ร้านชญานิศ ซัพพลาย 650514093795 49/2565 3/05/2565 19,500.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ี
กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057126345 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมค่าติดตั้ง แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 

4.งบประมาณ 124,500.00 บาท 

5.ราคากลาง 124,500.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน รวมค่าติดตั้ง 
แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 

3301200001062  ร้านสุขุม แอร์บ้าน 124,500.00 

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 3301200001062  ร้านสุขุม แอร์บ้าน 650514104335 69/2565 6/05/2565 124,500.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057183387 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ 

4.งบประมาณ 17,660.00 บาท 

5.ราคากลาง 17,660.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ 3401400162115 นายเปรมปรี  ปายัน 17,660.00 

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 3401400162115 นายเปรมปรี  ปายัน 650514147658 50/2565 9/05/2565 17,660.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057334095 

3.ช่ือโครงการ จ้างเหมาติดวอลเปเปอร์บนผนังห้องและปูพรมบนพ้ืนห้องคณะผู้บริหาร 

4.งบประมาณ 70,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 70,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จ้างเหมาติดวอลเปเปอร์บนผนังห้องและปูพรมบนพ้ืน
ห้องคณะผู้บริหาร 

3401200614985 ร้านพิมานดีไซน์ไทยผ้าม่าน 70,000.00 

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 3401200614985 ร้านพิมานดีไซน์ไทยผ้าม่าน 650514318900 51/2565 17/05/2565 70,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65067433872 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานวาตภัย 

4.งบประมาณ 331,227.00 บาท 

5.ราคากลาง 331,227.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 0363561001928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.อมร วิวฒัน์ 331,227.00 

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 ์

650614354295 70/2565 17/05/2565 331,227.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057329224 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อผ้าม่านชนิดตาไก่รางกลม พร้อมติดตั้ง 

4.งบประมาณ 20,100.00 บาท 

5.ราคากลาง 20,100.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อผ้าม่านชนิดตาไก่รางกลม พร้อมติดตั้ง 3401200614985 ร้านพิมานดีไซน์ไทยผ้าม่าน 20,100.00 

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 3401200614985 ร้านพิมานดีไซน์ไทยผ้าม่าน 650514366136 71/2565 17/05/2565 20,100.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057453199 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 

4.งบประมาณ 15,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 15,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 0405538000342 บริษัท ขอนแก่นธุรภัณฑ์ (1995) จำกัด 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 0405538000342 บริษัท ขอนแก่นธุรภัณฑ์ 
(1995) จำกัด 

650514419642 72/2565 23/05/2565 15,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057343193 

3.ช่ือโครงการ โครงการลงหินคลุกจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 9 –นานางผ่องศรี ทับละคร หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน 

4.งบประมาณ 105,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 105,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

โครงการลงหินคลุกจากโรงสีชุมชน หมู่ที่ 9 –นานาง
ผ่องศรี ทับละคร หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน 

0403555000833 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งตะวันรวมทรัพย์ 105,000.00 

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 

650522013652 18/2565 24/05/2565 105,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 



ข้อมูลสาระส าคัญในสัญญา 

1.หน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

2.เลขท่ีโครงการ     65057508460 

3.ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

4.งบประมาณ 5,000.00 บาท 

5.ราคากลาง 5,000.00 บาท 

6.รายช่ือผูเ้สนอราคา  มีดงัน้ี 

รายการพิจารณา เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี รายช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3401200629036 ร้านแนนเภสัช 5,000.00 

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 3401200629036 ร้านแนนเภสัช 650614108340 73/2565 30/05/2565 5,000.00 จัดทำสัญญา/
PO แล้ว 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

 

 


