


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64107325325

เช่าที่ดินที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

3710900673361 นายเสียง  เพ็ญจู (ไวยาวัจกร วัดสระกระเบื้อง) 10,000.00
เช่าที่ดินวัดสระกระเบื้อง จำนวน ๔ ไร่ - งาน - ตารางวา เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900673361
นายเสียง  เพ็ญจู (ไวยาวัจกร วัดสระ

กระเบื้อง)
641115001615 1/2565 01/10/2564 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64107130108

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

42,000.00 บาท

0713560001424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดดิ้ง 42,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ชนิดขาว - ดำ)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713560001424
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

เซอร์วิส เทรดดิ้ง
641021001515 2/2565 01/10/2564 42,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64107049168

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ( สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,424.88 บาท

19,424.88 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 19,424.88นม ยู เอส ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๔๘๔ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 641001000853 1/2565 01/10/2564 19,424.88 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64107051952

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (สำหรับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

107,822.16 บาท

107,822.16 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 107,822.16นม ยู เอส มี (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๓,๗๘๘ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 641001000870 2/2565 01/10/2564 107,822.16 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64117149632

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,020.00 บาท

43,020.00 บาท

1720900202183 นายอภิวัฒน์  เพ็ญบูรณสันติ 43,020.00
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 นายอภิวัฒน์  เพ็ญบูรณสันติ 641114118252 18/2565 07/10/2564 43,020.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64107324821

จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450.00 บาท

450.00 บาท

0713560001424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดดิ้ง 450.00
เข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เข้าเล่มอัด

สันกาว  ๓ เล่ม , เข้าเล่มแล็กซีน ๑๐ เล่ม)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713560001424
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

เซอร์วิส เทรดดิ้ง
641014244787 19/2565 20/10/2564 450.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64117399707

ซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,347.00 บาท

41,347.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 39,560.82
แบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641114350850 7/2565 11/10/2564 39,560.82 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64117163253

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

162,894.00 บาท

162,894.00 บาท

1809900320426 ร้อยล้าน วัสดุ 162,894.00วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809900320426 ร้อยล้าน วัสดุ 641114128649 8/2565 12/10/2564 162,894.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64117166331

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) สำหรับโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 8,582.00
หมึกพิมพ์ Printronix P๘๐๐๐ จำนวน ๑ ตลับ , หมึกพิมพ์ Canon G๒๐๑๐ จำนวน

๒ ชุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์
641114158343 9/2565 19/10/2564 8,582.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64107222212

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,800.00 บาท

64,800.00 บาท

1710900095557 อ๊อฟแอร์เซอร์วิส 64,800.00เครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710900095557 อ๊อฟแอร์เซอร์วิส 641014166305 10/2565 20/10/2564 64,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64107221420

ซื้อตู้โทรศัพท์ (ตู้สาขาภายใน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,900.00 บาท

14,900.00 บาท

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 14,900.00ตู้โทรศัพท์ (ตู้สาขาภายใน)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์
641014166427 11/2565 20/10/2564 14,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


