


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

65037544884

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาและแถลงนโยบายการบริหารงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3719900127976 นายปัญญา มังกโรทัย 7,000.00
ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสภาและแถลงนโยบายการบริหารงาน คอลัมน์ขนาด

1/2 หน้าสี่สี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3719900127976 นายปัญญา มังกโรทัย 650314450732 47.1/2565 01/02/2565 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

65027340997

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๙๔๖๒ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,300.00 บาท

3,300.00 บาท

3710900409370 นางสาววนิดา  ผลเรืองวิไลแสง 3,300.00
ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ ISUZU

หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๙๔๖๒ กาญจนบุรี
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900409370 นางสาววนิดา  ผลเรืองวิไลแสง 650214280761 48/2565 14/02/2565 3,300.00 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

65027276258

จ้างจัดทำป้ายประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
360.00 บาท

360.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 360.00

จัดทำป้ายประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร

และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขนาด

๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 650214249187 49/2565 14/02/2565 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

65027402566

จ้างซ่อมแซมพลั่วตักขยะ  จำนวน  ๔  อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,600.00 บาท

1,600.00 บาท

1710900142938 นายเดชา พรหมชนะ 1,600.00ซ่อมแซมพลั่วตักขยะ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1710900142938 นายเดชา พรหมชนะ 650214373911 50/2565 24/02/2565 1,600.00 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

65027406076

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๗  รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,303.00 บาท

2,303.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 2,303.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 650214374200 35/2565 24/02/2565 2,303.00 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

65027450770

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

25,000.54 บาท

25,000.54 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 25,000.54นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี  จำนวน ๓,๑๙๗ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650301000817 12/2565 28/02/2565 25,000.54 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

65027456271

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

137,772.76 บาท

137,772.76 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 137,772.76นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี  จำนวน 17,618 กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650301000761 13/2565 28/02/2565 137,772.76 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


