


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64097207908

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ชนิดน็อคดาวน์แบบปรับทิศทางแสงและโคนเสาพับได้ จำนวน ๒๕ ชุด สายบ้านเขาใหญ่ ม.๑๔-

บ้านพนมนาง ม.๒ ต.ดอนแสลบ กว้าง ๗ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีคัดเลือก
9,342,000.00 บาท

9,342,026.39 บาท

0105563120383 บริษัท บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 9,331,000.00

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ชนิดน็อค

ดาวน์แบบปรับทิศทางแสงและโคนเสาพับได้ จำนวน ๒๕ ชุด สายบ้านเขาใหญ่ ม.๑๔-

บ้านพนมนาง ม.๒

1

0125563032042 บริษัท 79 นวัตกรรมก่อสร้าง จำกัด 9,320,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125563032042 บริษัท 79 นวัตกรรมก่อสร้าง จำกัด 641022012693 1/2565 01/11/2564 9,300,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64097798207

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกรับ หมู่ที่ ๙ ขากระดวง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๕.๐๐ เมตร หนา

๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก
7,038,000.00 บาท

6,737,717.88 บาท

0713536000146 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติชัยการโยธา 6,735,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกรับ หมู่ที่ ๙ ขากระดวง ต.ดอนแส

ลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๕.๐๐ เมตร หนา

๐.๑๕ เมตร

1

0713552000406 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์ 6,732,000.00

0713556001385 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงเมือง 6,734,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713552000406 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์ 641022013136 2/2565 01/11/2564 6,730,000.00 ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64117237578

ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕ , ๒๑  จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495,000.00 บาท

495,000.00 บาท

3710100234346 พี เอส บี เซอร์วิส 490,000.00ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๕ , ๒๑  จำนวน ๑๖ ตัว พร้อมอุปกรณ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710100234346 พี เอส บี เซอร์วิส 641101005763 5/2565 17/11/2564 490,000.00 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

64117048603

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔ ศูนย์ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,741.52 บาท

23,741.52 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 23,741.52นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๓,๐๓๖ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 641101001278 3/2565 01/11/2564 23,741.52 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

64117037898

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๖ โรงเรียน (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131,782.64 บาท

131,782.64 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 131,782.64นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๖,๕๘๒ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 641101001019 4/2565 01/11/2564 131,782.64 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

64117013781

จ้างเหมาจัดทำตรายาง  จำนวน  ๓  รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

970.00 บาท

970.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 970.00ตรายาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 641114107662 20/2564 01/11/2564 970.00 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

64117013995

จ้างเหมาจัดทำตรายาง  จำนวน  ๓  รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,730.00 บาท

1,730.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 1,730.00ตรายาง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 641114107069 21/2565 01/11/2564 1,730.00 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

64117070580

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน  ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00 บาท

300.00 บาท

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 300.00ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์
641114142783 22/2565 01/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64117070709

จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA (กองคลัง)  จำนวน  ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,050.00 บาท

1,050.00 บาท

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 1,050.00ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์
641114143752 23/2565 01/11/2564 1,050.00 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

64117204460

จัดทำแบบพิมพ์ , คู่มือปฏิบัติงาน , บอร์ดนับคะแนน , ป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง , ตรายาง และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
190,808.00 บาท

190,808.00 บาท

1809900320426 ร้อยล้าน วัสดุ 190,808.00

จัดทำแบบพิมพ์ , คู่มือปฏิบัติงาน , บอร์ดนับคะแนน , ป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง ,

ตรายาง และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1809900320426 ร้อยล้าน วัสดุ 641114163105 24/2565 01/11/2564 190,808.00 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

64117269463

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3719900307575 นายศวัธชณ์ ศิลปดิษฐ 3,000.00

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3719900307575 นายศวัธชณ์ ศิลปดิษฐ 641114239943 25/2565 16/11/2564 3,000.00 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

64117399404

จ้างจัดทำป้าย ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร เพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมควาพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00 บาท

450.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 450.00
จัดทำป้าย ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร เพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมควา

พร้อมการจัดการเลือกตั้ง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 641114324505 26/2565 16/11/2564 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

64117399568

จ้างเหมาจัดสถานที่ในการเลือกตั้ง จำนวน ๒๔ หน่วย ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

18,000.00 บาท

3710900735846 นายวาทิน  แสงสุริวงษ์ 18,000.00
เหมาจัดสถานที่ในการเลือกตั้ง จำนวน ๒๔ หน่วย ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900735846 นายวาทิน  แสงสุริวงษ์ 641114318549 27/2565 23/11/2564 18,000.00 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

64117220988

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,950.00 บาท

10,950.00 บาท

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 10,950.00
หมึกปริ๊นเตอร์ OKI C๓๖๒ (สีดำ ๒ กล่อง , ฟ้า ๑ กล่อง , เหลือง ๑ กล่อง , แดง ๑

กล่อง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 641114251068 12/2565 15/11/2564 10,950.00 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

64117221081

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  ๘  รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,210.00 บาท

7,210.00 บาท

3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 7,210.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 641114251198 13/2565 15/11/2564 7,210.00 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

64117220898

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๘  รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,636.00 บาท

7,636.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 7,636.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 641114246474 14/2565 15/11/2564 7,636.00 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

64117221161

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินฝุ่น) จำนวน ๔ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

3710900299779 นายพิเชษฐ์ จงไพบูลย์ 8,000.00หินฝุ่น1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900299779 นายพิเชษฐ์ จงไพบูลย์ 641114251223 15/2565 15/11/2564 8,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา

64117269316

ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จำนวน 6 รายการโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,545.00 บาท

8,545.00 บาท

5580190003231 ร้านภวมัย 8,545.00
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จำนวน 6 รายการโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5580190003231 ร้านภวมัย 641114225292 4/2565 03/11/2564 8,545.00 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

64117269231

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์)  จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,480.00 บาท

8,480.00 บาท

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 8,480.00

หมึกปริ๊นเตอร์ OKI C๓๒๑ สีแดง จำนวน ๑ กล่อง , หมึกปริ๊นเตอร์ SAMSUNG MLT

- D๑๑๖L จำนวน ๑ กล่อง , ดรัมหมึก SAMSUNG M๒๘๘๕FW (MLT-R๑๑๖)

จำนวน ๑ กล่อง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 641114239129 17/2565 15/11/2564 8,480.00 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

64117283212

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๑๙  รายการ  (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,292.00 บาท

24,292.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 24,292.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 641114242045 18/2565 16/11/2564 24,292.00 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

64117399313

ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,175.00 บาท

9,340.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 9,340.00
กระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๔๐ รีม , ถ่าน ๖๘๐๐AH ใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ

ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๖ ก้อน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 641114327440 19/2565 16/11/2564 9,340.00 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

64117399466

ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ตามโครการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,000.00 บาท

700.00 บาท

5710900054446 อาทิตยา  จงไพบูลย์ 700.00น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5710900054446 อาทิตยา  จงไพบูลย์ 641114320716 20/2565 16/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64117459023

ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,175.00 บาท

3,210.00 บาท

3720700927326 ถนอมจิตการไฟฟ้า 3,210.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700927326 ถนอมจิตการไฟฟ้า 641114368292 21/2565 22/11/2564 3,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


