


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64127003860

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔ ศูนย์ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,739.60 บาท

21,739.60 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 21,739.60นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๗๘๐ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 641201000841 6/2565 01/12/2564 21,739.60 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

64127000987

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119,802.40 บาท

119,802.40 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 119,802.40นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๕,๓๒๐ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 641201000813 7/2565 01/12/2564 119,802.40 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

65017065388

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔ ศูนย์ (เดือน มกราคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,739.60 บาท

21,739.60 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 21,739.60นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๗๘๐ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650101002419 8/2565 04/01/2565 21,739.60 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

65017065512

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๖ โรงเรียน (เดือน มกราคม ๒๕๖๕)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119,802.40 บาท

119,802.40 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 119,802.40นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๕,๓๒๐ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650101001886 9/2565 04/01/2565 119,802.40 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

64117528463

จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า  จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,790.00 บาท

3,790.00 บาท

3720700634876 พงษ์ศักดิ์การช่าง 3,790.00ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700634876 พงษ์ศักดิ์การช่าง 641214073894 29/2565 02/12/2564 3,790.00 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

64127019774

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน  กจ ๗๓๐๖  กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,850.00 บาท

1,850.00 บาท

3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 1,850.00
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน  กจ ๗๓๐๖

กาญจนบุรี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 641214088205 30/2565 02/12/2564 1,850.00 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

64127019967

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,080.00 บาท

2,080.00 บาท

3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 2,080.00ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 641214090719 31/2565 02/12/2564 2,080.00 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

64127020213

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๔๙ - ๐๐๑๐  จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

1710900095557 อ๊อฟเเอร์เซอร์วิส 500.00ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๔๙ - ๐๐๑๐1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710900095557 อ๊อฟเเอร์เซอร์วิส 641214090033 32/2565 02/12/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64117528175

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๔๙ - ๐๐๐๙ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

1710900095557 อ๊อฟเเอร์เซอร์วิส 8,000.00ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ Panasonic หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๔๙ - ๐๐๐๙1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710900095557 อ๊อฟเเอร์เซอร์วิส 641214076768 33/2565 02/12/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64127020472

จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของกระจก รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00 บาท

3,800.00 บาท

3710900408764 ก้องเกียรติเเอร์ 3,800.00
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของกระจก รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน

กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900408764 ก้องเกียรติเเอร์ 641214089975 34/2565 03/12/2564 3,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64127259040

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมอวยพรวันขี้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,220.00 บาท

11,220.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 11,220.00
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ขนาด ๓.๔๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน

๕ ป้าย และ ขนาด ๑.๙๐ x ๓.๔๐ เมตร จำนวน ๑ เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 641214289032 35/2565 17/12/2564 11,220.00 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

64127342619

จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเอกสารสรุปผลการดำเนินงานหรือประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

108,800.00 บาท

3730100573001 นาง พัชญา ใจดี 108,800.00เอกสารประชาสัมพันธ์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730100573001 นาง พัชญา ใจดี 641214324205 36/2565 22/12/2564 108,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64127343609

จ้างจัดทำป้ายโครงการ ขนาด ๒ x ๓ เมตร ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดกลุ่มดอนแสลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 900.00จัดทำป้ายโครงการ ขนาด ๒ x ๓ เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 641214324346 37/2564 22/12/2564 900.00 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

65017027339

จ้างจัดทำป้าย ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 900.00
จัดทำป้าย ขนาด ๒.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 650114020648 39/2565 24/12/2564 900.00 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

64127508678

จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

1719900267984 นายกรวิทย์ เพิ่มแสงสถิตสุข 4,000.00
จัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ตาม

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900267984 นายกรวิทย์ เพิ่มแสงสถิตสุข 650114019111 40/2565 24/12/2564 4,000.00 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

64127391514

จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดกลุ่มดอนแสลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,900.00 บาท

6,900.00 บาท

3710900271491 นายประสงค์ ศรีโสภา 6,900.00
จัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย

ยาเสพติดกลุ่มดอนแสลบ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900271491 นายประสงค์ ศรีโสภา 641214416046 41/2565 24/12/2564 6,900.00 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

64127508309

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม กรณีนับคะแนนใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,350.00 บาท

1,350.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 1,350.00
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม กรณีนับคะแนนใหม่)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 650114031413 42/2565 27/12/2564 1,350.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

65017111422

จ้างเหมาเข้าเล่มอัดกาวเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

180.00 บาท

180.00 บาท

0713560001424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดดิ้ง 180.00จ้างเข้าเล่มอัดกาวเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713560001424
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

เซอร์วิส เทรดดิ้ง
650114089781 43/2565 27/12/2564 180.00 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

64127507934

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน - ๗๗๕ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,750.00 บาท

3,750.00 บาท

3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 3,750.00ซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน - ๗๗๕ กาญจนบุรี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 650114027478 44/2565 30/12/2564 3,750.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64127507526

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในพื้นที่ตำบลดอนแสลบ ขนาด ๓.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร  จำนวน  ๕  ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,000.00 บาท

9,000.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 9,000.00
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในพื้นที่ตำบลดอนแสลบ ขนาด ๓.๐๐ x ๔.๐๐

เมตร
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ไอเดีย 650114027625 45/2565 30/12/2564 9,000.00 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

64127239251

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องอัดเสียงอเนกประสงค์) จำนวน ๑ เครื่อง

5,000.00 บาท

5,000.00 บาท

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 5,000.00เครื่องอัดเสียงอเนกประสงค์1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์
641214213505 22/2565 01/12/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64127268661

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน ๔๔ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,982.00 บาท

21,982.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 21,982.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 641214289797 23/2565 20/12/2564 21,982.00 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

64127344279

ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดกลุ่มดอนแสลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,900.00 บาท

4,900.00 บาท

3710300018191 นายอนันต์ธชัย โพธิ์ใบ 4,900.00ตาข่ายประตูฟุตบอล จำนวน ๑ คู่ , ลูกฟุตบอล จำนวน ๔ ลูก1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300018191 นายอนันต์ธชัย โพธิ์ใบ 641214333597 24/2565 22/12/2564 4,900.00 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

64127345470

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) เครื่่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน  ๑  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

1102200099891 ร้านชัยทวีผล 7,350.00เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102200099891 ร้านชัยทวีผล 650214037197 25/2564 22/12/2564 7,000.00 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

64127355590

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,250.00 บาท

19,250.00 บาท

3720800151192 พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 19,250.00หมึกพิมพ์ HP ๘๕A1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720800151192 พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 641214330207 26/2565 22/12/2564 19,250.00 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

64127474265

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,620.00 บาท

4,620.00 บาท

3720700927326 ถนอมจิตการไฟฟ้า 4,620.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700927326 ถนอมจิตการไฟฟ้า 650114026122 27/2565 24/12/2564 4,620.00 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

64127508968

ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,900.00 บาท

4,900.00 บาท

3710300018191 นายอนันต์ธชัย โพธิ์ใบ 4,900.00
ตาข่ายประตูฟุตบอล ขนาด ๗.๓๒ x ๒.๔๔ เมตร จำนวน ๑ คู่ , ลูกฟุตบอล เบอร์ ๕

จำนวน ๔ ลูก
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300018191 นายอนันต์ธชัย โพธิ์ใบ 650114023369 29/2565 24/12/2564 4,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


