


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65107038766

จ้างบริการรถรับส่งเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังยาว ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

132,000.00 บาท

132,000.00 บาท

3440300074574 นางกิมเพียว คุณแสง 132,000.00บริการรถโดยสารที่มีตารางเวลา(78.11.18.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300074574 นางกิมเพียว คุณแสง 651014030806 1/2566 03/10/2565 132,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65107042837

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 54,000.00เครื่องถ่ายเอกสาร(44.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 651014033594 1/2566 03/10/2565 54,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65107099954

จ้างบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ อบต.วังยาว ของแผนงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3400100527052 ขอนแก่นเว็บดอทคอม 6,000.00บริการพื้นที่เว็บไซต์ในระบบเวิร์ลไวด์เว็บ(81.11.21.05 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400100527052 ขอนแก่นเว็บดอทคอม 651014077193 22/2566 07/10/2565 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65107100104

จ้างบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,955.00 บาท

6,955.00 บาท

0315555000542 บิ๊กบีโซลูชั่น 6,955.00บริการเก็บข้อมูล(81.11.20.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0315555000542 บิ๊กบีโซลูชั่น 651014077385 23/2566 07/10/2565 6,955.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65107337224

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาว-บ้านหนองโนหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3440300090511 นายบัวลา  ม่วงอ่อน 15,000.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300090511 นายบัวลา  ม่วงอ่อน 651114007723 24/2565 02/11/2565 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65107396543

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

477,122.60 บาท

477,122.60 บาท

0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 477,122.60อาหารเสริม(นม) โรงเรียน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 651001006310 2/2566 31/10/2565 477,122.60 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65117036603

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับโรงเรียนสังกัด ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75,705.80 บาท

75,705.80 บาท

0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 75,705.80อาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด ศพด. ในเขตตำบลวังยาว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 651101001084 1/2566 31/10/2565 75,705.80 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65117034965

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเพื่อบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 930 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,927.80 บาท

5,927.80 บาท

0445537000039 บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม จำกัด 5,927.80บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ(78.18.01.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0445537000039
บริษัท สยามนิสสันมหาสารคาม

จำกัด
651114027261 25/2566 01/11/2565 5,927.80 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65117227994

จ้างเหมาขุดบ่อรองรับขยะดันดินกลบขยะ อบต.วังยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

5409999025631 ร้าน ชินบัญชร 35,000.00จ้างเหมาขุดบ่อรองรับขยะดันดินกลบขยะ อบต.วังยาว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5409999025631 ร้าน ชินบัญชร 651114183333 28/2566 11/11/2565 35,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65117262783

ซื้อถังขยะและถุงกระสอบตาข่าย ตามโครงการอบรมจัดการขยะลดโลกร้อนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,750.00 บาท

74,750.00 บาท

3440300967013 ร้านทรัพย์เจริญ 74,750.00
ถังขยะและถุงกระสอบตาข่าย ตามโครงการอบรมจัดการขยะลดโลกร้อนในชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300967013 ร้านทรัพย์เจริญ 651114222020 6/2566 15/11/2565 74,750.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65117382574

ซื้อวัสดุอื่นๆ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,262.00 บาท

18,262.00 บาท

3440600298605 ร้านเคมาร์ท 18,262.00วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 7 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600298605 ร้านเคมาร์ท 651114319776 7/2566 22/11/2565 18,262.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65117389038

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ ขนาด A3 ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,300.00 บาท

6,300.00 บาท

3440600298605 ร้านเคมาร์ท 6,300.00
ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ ขนาด A3 ของแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600298605 ร้านเคมาร์ท 651114320359 8/2566 22/11/2565 6,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65117428438

ซื้อวัสดุกีฬา ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

3400400761620 ร้าน ก.วิทยาภัณฑ์ 30,000.00วัสดุกีฬา ของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 5 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400400761620 ร้าน ก.วิทยาภัณฑ์ 651114344636 9/2566 23/11/2565 30,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127075034

ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาตานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,800.00 บาท

17,800.00 บาท

3400400761620 ร้าน ก.วิทยาภัณฑ์ 17,800.00
อุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาตานยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400400761620 ร้าน ก.วิทยาภัณฑ์ 651214063143 12/2566 06/12/2565 17,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127128771

ซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,700.00 บาท

5,700.00 บาท

0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 5,700.00ตู้เก็บเอกสาร(56.10.17.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 651214108813 13/2566 08/12/2565 5,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127172579

จ้างจัดทำสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วังยาว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3440300113171 นางสาวรุ่งนภา  นาเมืองรักษ์ 5,000.00
จัดทำสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วังยาว ประจำ

ปีงบประมาณ 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300113171 นางสาวรุ่งนภา  นาเมืองรักษ์ 651214143852 32/2566 08/12/2565 5,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127172579

จ้างจัดทำสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วังยาว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

3440300113171 นางสาวรุ่งนภา  นาเมืองรักษ์ 5,000.00
จัดทำสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วังยาว ประจำ

ปีงบประมาณ 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300113171 นางสาวรุ่งนภา  นาเมืองรักษ์ 651214143852 32/2566 08/12/2565 5,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127178077

จ้างประกอบอาหารและจัดเตรียมน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

3440300113171 นางสาวรุ่งนภา  นาเมืองรักษ์ 16,000.00
ประกอบอาหารและจัดเตรียมน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำ

ปีงบประมาณ 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300113171 นางสาวรุ่งนภา  นาเมืองรักษ์ 651214144348 33/2566 08/12/2565 16,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127179863

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 7,500.00
ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 651214144712 14/2566 08/12/2565 7,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127313956

ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00 บาท

6,000.00 บาท

3440300967013 ร้านทรัพย์เจริญ 6,000.00จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น(41.10.30.16 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300967013 ร้านทรัพย์เจริญ 651214295349 16/2566 21/12/2565 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127342758

จ้างพิธีเปิด-ปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วังยาว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,000.00 บาท

19,000.00 บาท

3440300113171 นางสาวรุ่งนภา นาเมืองรักษ์ 19,000.00บริการผู้จัดกิจกรรมในสนามกีฬา(94.12.15.13 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300113171 นางสาวรุ่งนภา นาเมืองรักษ์ 651214283097 34/2566 20/12/2565 19,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

65127345037

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,680.00 บาท

18,680.00 บาท

0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 18,680.00วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 651214288881 15/2566 20/12/2565 18,680.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017049997

ซื้อน้ำดื่มภายในสำนักงาน อบต.วังยาว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,522.00 บาท

5,522.00 บาท

1409900793018 ร้านน้ำดื่มดาวเรือง 5,522.00น้ำดื่มภายในสำนักงาน อบต.วังยาว ประจำเดือน ธันวาคม 25651

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409900793018 ร้านน้ำดื่มดาวเรือง 660114040883 10/2566 01/12/2565 5,522.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017135777

ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ของแผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,800.00 บาท

19,800.00 บาท

1100800552676 ร้านศราทวีทรัพย์ 19,800.00ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1100800552676 ร้านศราทวีทรัพย์ 660114113978 19/2566 10/01/2566 19,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017136772

ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับงานกู้ชีพ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,385.00 บาท

24,385.00 บาท

1469900140294 ร้าน ยาอัครชัยโอสถ 24,385.00
ยาและเวชภัณฑ์ สำหรับงานกู้ชีพ ของแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1469900140294 ร้าน ยาอัครชัยโอสถ 660114113866 20/2566 10/01/2566 24,385.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017139758

ซื้อวัสดุอื่นๆ ของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,500.00 บาท

5,500.00 บาท

3440600298605 ร้านเคมาร์ท 5,500.00กล่องเครื่องมือช่าง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440600298605 ร้านเคมาร์ท 660114113768 21/2566 10/01/2566 5,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017156264

ซื้อวัสดุ ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

3400600368751 ร้าน โกสุมเครื่องเขียน 24,000.00
วัสดุ ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ของแผนงานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3400600368751 ร้าน โกสุมเครื่องเขียน 660114128804 22/2566 10/01/2566 24,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017255614

ซื้อครุภัณฑ์ สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง ของแผนงานรักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

1409902905000 ร้าน วิศรุต อิเล็กทริค แอนด์ เร๊สคิ๊ว บิ๊วตี้ฟูล 25,000.00
ครุภัณฑ์ สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง ของแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1409902905000
ร้าน วิศรุต อิเล็กทริค แอนด์ เร๊สคิ๊ว

บิ๊วตี้ฟูล
660114207193 23/2566 13/01/2566 25,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017255710

ซื้อจัดซื้อเครื่องเสียง (แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,350.00 บาท

6,350.00 บาท

0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 6,350.00เครื่องเสียงแบบพกพา(52.16.15.09 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด 660114311376 24/2566 20/01/2566 6,350.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017331384

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00 บาท

7,500.00 บาท

0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 7,500.00
เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 660114317530 29/2566 20/01/2566 7,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017333641

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 15,000.00
ครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น ของงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 660114313644 26/2566 20/01/2566 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017344986

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All in One ของงานบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 23,000.00
ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All in One ของงานบริหารงานทั่วไป ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 660114314966 27/2566 20/01/2566 23,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017345787

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All in One ของงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 23,000.00
ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All in One ของงานสังคมสงเคราะห์ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0405542000319 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 660114317306 28/2566 20/01/2566 23,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

66017359369

ซื้อเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,700.00 บาท

18,700.00 บาท

3440300967013 ร้านทรัพย์เจริญ 18,700.00อุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟป่า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3440300967013 ร้านทรัพย์เจริญ 660114325386 25/2566 20/01/2566 18,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


