


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

65037026648

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  ๙  รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,475.00 บาท

8,475.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 8,475.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 650314099475 36/2565 02/03/2565 8,475.00 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

65037027788

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๙๖๓๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,009.40 บาท

9,009.40 บาท

0125548014870 บริษัท เอ็มไพร์ เทค จำกัด 9,009.40
สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุน ๒๔V สีเหลือง จำนวน ๒ ชุด และสายพานไฟฉุกเฉินชนิด

แผงสั้น จำนวน ๖ เส้น
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0125548014870 บริษัท เอ็มไพร์ เทค จำกัด 650314098617 37/2565 02/03/2565 9,009.40 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

65037153253

ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,900.00 บาท

6,900.00 บาท

3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 6,900.00จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำแนวกันไฟและดับไฟ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 650314188436 38/2565 03/03/2565 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

65037149916

จ้างจัดทำป้ายโครงการควบคุมไฟป่าและป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,650.00 บาท

1,650.00 บาท

1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 1,650.00
้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๒ x ๒ เมตร จำนวน ๒ ป้าย และป้ายโครงการฯ

ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1720900202183 เดอะเบสท์ ไอเดีย 650314188946 53/2565 03/03/2565 1,650.00 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

65037152797

จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,750.00 บาท

5,750.00 บาท

3710900476298 นางประคอง  จันทร์สวาสดิ์ 5,750.00
จัดทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๔๕ บาท และอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900476298 นางประคอง  จันทร์สวาสดิ์ 650314191858 54/2565 04/03/2565 5,750.00 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

65037271720

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,430.00 บาท

4,430.00 บาท

0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 4,430.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713555000342 หจก. ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 650314385067 41/2565 15/03/2565 4,430.00 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

65037271635

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) จำนวน ๒๑๖ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

321,800.00 บาท

321,800.00 บาท

3720900076761 นายบุญนะ  ผิวอ่อนดี 321,800.00ลูกรัง ( 1 เที่ยว/ 13 ลูกบาศก์เมตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720900076761 นายบุญนะ  ผิวอ่อนดี 650314251307 55/2565 16/03/2565 321,800.00 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

65037412485

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

32,609.40 บาท

32,609.40 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 32,609.40นม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๔,๑๗๐ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650301006820 14/2565 16/03/2565 32,609.40 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

65037406125

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

179,703.60 บาท

179,703.60 บาท

0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 179,703.60นมยู เอช ที (ชนิดกล่อง) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี  จำนวน ๒๒,๙๘๐ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000521031 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด 650301006779 15/2565 16/03/2565 179,703.60 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

65037485514

จ้างเย็บผ้าปูโต๊ะประชุม  จำนวน  ๒๕  ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,750.00 บาท

18,750.00 บาท

3710900736214 นางสาวพรพรรณ  สืบบุก 18,750.00
เย็บผ้าปูโต๊ะ (สีฟ้า) เย็บจับจีบทวิส ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๗๓ ซม.

จำนวน ๒๔ ชุด , ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๘๓ ซม. สูง ๗๓ ซม. จำนวน ๑ ชุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900736214 นางสาวพรพรรณ  สืบบุก 650314401793 55/2565 28/03/2565 18,750.00 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

65037485110

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) Canon ๗๙๐ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,120.00 บาท

3,120.00 บาท

3720800151192 พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 3,120.00หมึกพิมพ์ Canon ๗๙๐ (สีดำ,แดง,ฟ้า,เหลือง) จำนวน ๒ ชุด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720800151192 พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 650314403641 42/2565 28/03/2565 3,120.00 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

65037509089

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,400.00 บาท

30,400.00 บาท

3719900215662 จันทร์เพ็ญ ก้านเหลือง 30,400.00
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบ ขนาด ๒ นิ้วครึ่ง ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

ทองเหลือง จำนวน ๒ เส้น และอุปกรณ์ดูดน้ำเข้าถัง จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3719900215662 จันทร์เพ็ญ ก้านเหลือง 650314420950 43/2565 28/03/2565 30,400.00 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

65037549963

ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีฐานะยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49,700.00 บาท

49,700.00 บาท

3720700942449 นายอภิวัฒน์  จักรโชคอนันต์ 49,700.00เครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีฐานะยากจน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700942449 นายอภิวัฒน์  จักรโชคอนันต์ 650314455676 44/2565 31/03/2565 49,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


