


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

64127507358

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,360.00 บาท

8,360.00 บาท

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 8,360.00หมึกปริ๊นเตอร์ OKI MC๓๖๒ สีดำ ๒ กล่อง , สีฟ้า ๑ กล่อง , สีแดง ๑ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 650114031305 30/2565 04/01/2565 8,360.00 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

64127507163

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๒๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,620.00 บาท

57,620.00 บาท

3720700927326 ถนอมจิตการไฟฟ้า 57,620.00วัสดุไฟฟ้า1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700927326 ถนอมจิตการไฟฟ้า 650114029740 31/2565 04/01/2565 57,620.00 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

65017047624

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,180.00 บาท

1,180.00 บาท

1102200099891 ชัยทวีผล 1,180.00สายส่งน้ำ (เข้า) ๒ นิ้ว ยาว ๔ เมตร , สายส่งน้ำ (ออก) ๑ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102200099891 ชัยทวีผล 650114063700 32/2565 06/01/2565 1,180.00 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

65017048035

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  ๕  รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,340.00 บาท

6,340.00 บาท

3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 6,340.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 650114078190 33/2565 06/01/2565 6,340.00 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

65017187824

จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่ (วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕) ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

1719900267984 นายกรวิทย์ เพิ่มแสงสถิตสุข 4,000.00
จัดเตรียมสนามแข่งขันพร้อมตกแต่งและจัดสถานที่ (วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕) ตาม

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900267984 นายกรวิทย์ เพิ่มแสงสถิตสุข 650114152075 47/2565 11/01/2565 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

65017355804

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,830.00 บาท

4,830.00 บาท

3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 4,830.00วัสดุงานบ้านงานครัว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 650114314605 34/2565 21/01/2565 4,830.00 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

65017419603

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

20,652.62 บาท

20,652.62 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 20,652.62นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๖๔๑ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650101008184 10/2565 28/01/2565 20,652.62 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

65017418067

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113,812.28 บาท

113,812.28 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 113,812.28นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๑๔,๕๕๔ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650101008244 11/2565 28/01/2565 113,812.28 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


