
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117269459

ซื้อหนังสือคู่มือประชาชน สำหรับใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,640.00 บาท

16,640.00 บาท

1309701210170 ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 16,640.00
หนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้ง ขนาด A4 แบบพิมพ์ 4 สี เล่มจำนวน 24

หน้า
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309701210170 ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 641114212601 10/2565 02/11/2564 16,640.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117242362

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,454.64 บาท

50,454.64 บาท

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 45,757.00นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร  ตรานมโรงเรียน1

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 2,813.002

0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 1,873.003

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505535000707 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 641114196166 9/2565 01/11/2564 50,443.00 ส่งงานตามกำหนด 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117317385

ซ่อมแซมตู้ลำโพงสนาม

2,450.00 บาท

2,450.00 บาท

3560100006825 ร้านคลองถม-บ้านหม้อ(พะเยา) 2,450.00
ซ่อมแซมตู้ลำโพงสนาม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๙-๕๕-๐๐๐๑ และ ๔๕๙-๕๕-๐๐๐๒

(รายละเอียดแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560100006825 ร้านคลองถม-บ้านหม้อ(พะเยา) 641114259676 12/2565 05/11/2564 2,450.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117336345

จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,200.00 บาท

8,200.00 บาท

3560500626618 นายคมสันต์ สมจิตร 8,200.00
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ดอนศรีชุม จำนวน

รวม ๒๑ จุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500626618 นายคมสันต์ สมจิตร 641114265995 13/2564 05/11/2564 8,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117280416

ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ๑๘ วัตต์ (หลอดยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,420.00 บาท

6,420.00 บาท

3110400732525 ร้าน แม่ต๋ำการไฟฟ้า 6,420.00หลอดไฟฟ้า LED ขนาด ๑๘ วัตต์ แบบหลอดยาว1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110400732525 ร้าน แม่ต๋ำการไฟฟ้า 641114223814 11/2565 08/11/2564 6,420.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117309310

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,195.00 บาท

2,195.00 บาท

0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 2,195.00วัสดุสำนักงาน สำหรับใช้งานของกองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 641114246923 12/2565 09/11/2564 2,195.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117296509

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360.00 บาท

360.00 บาท

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 360.00
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต. ขนาดกว้าง

๑ x ๑.๕ เมตร (ตามแบบที่กำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300932570
ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง
641114236081 14/2565 09/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117273660

ซื้อแผ่นพับเลือกตั้ง อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

1309701210170 ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 10,000.00
แผ่นพับเลือกตั้ง อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) แบบกระดาษพิมพ์ ๔ สี ๒ หน้า

ขนาด A๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309701210170 ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 641114218866 13/2565 09/11/2564 10,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117345813

จ้างซ่อมแซมลำโพงไฟไซเรนรถยนต์ เลขรหัสพัสดุ ๔๘๓-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

980.00 บาท

980.00 บาท

3560500202303 ร้านเฟิร์สโฟร์ประดับยนต์ 980.00
ซ่อมแซมลำโพงไฟไซเรนรถยนต์ส่วนกลาง เลขรหัสพัสดุ ๔๘๓-๖๓-๐๐๐๒ โดยการ

เปลี่ยนฮอนลำโพง ๑ ชุด
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500202303 ร้านเฟิร์สโฟร์ประดับยนต์ 641114273791 15/2565 11/11/2564 980.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117357460

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,406.20 บาท

11,406.20 บาท

3110400732525 ร้าน แม่ต๋ำการไฟฟ้า 11,406.20อุปกรณ์และวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3110400732525 ร้าน แม่ต๋ำการไฟฟ้า 641114290603 16/2565 12/11/2564 11,406.20 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117447977

จ้างเหมาบริการตัดและขนย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มกีดขวางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,500.00 บาท

6,500.00 บาท

3560500338671 นายวีระพันธ์ ศรีวิชัย 6,500.00

การจ้างงานเหมาบริการเครื่องจักรกล/รถบรรทุก ขุด-ขนย้ายซากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้ม

กีดขวางถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ถนนสายเลียบลำเหมืองขมุ หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๖

ตำบลดอนศรีชุม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500338671 นายวีระพันธ์ ศรีวิชัย 641114358814 16/2565 18/11/2564 6,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117401579

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,372.00 บาท

15,372.00 บาท

0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 15,372.00วัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๓๓ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563543000140 หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร 641114321979 17/2565 17/11/2564 15,372.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117384541

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,290.00 บาท

5,290.00 บาท

1309701210170 ร้่านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 5,290.00วัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309701210170 ร้่านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 641114313891 15/2565 17/11/2564 5,290.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117376594

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,555.00 บาท

9,555.00 บาท

1309701210170 ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 9,555.00วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน ๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1309701210170 ร้านดอกพร้าวศึกษาภัณฑ์ 641114301743 14/2565 17/11/2564 9,555.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117492173

จ้างเหมาจัดทำโครงคร่าวเหล็ก แบบถอดประกอบได้ และเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

3560500195412 ช่วงโชติ  ปัญวิยะ 24,000.00
โครงคร่าวเหล็ก แบบถอดประกอบได้และเคลื่อนย้ายได้ ขนาด ๔ x ๔ เทตร (ตามแบบ

ที่กำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500195412 ช่วงโชติ  ปัญวิยะ 641114399821 17/2565 18/11/2564 24,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117457391

จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,280.00 บาท

5,280.00 บาท

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 1,440.00
การจ้างงาน ทำป้ายไวนิล ป้ายบอกที่เลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้ง ขนาดกว้าง ๑ x ๒

เมตร ตามรายละเอียดแนบ
1

3560300932570 ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซิ่ง 3,840.00
การจ้างงาน ทำป้ายไวนิล ป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งฯ (อย่างไม่เป็น

ทางการ) ขนาดกว้าง ๔ x ๘ เมตร ตามรายละเอียดแนบ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560300932570
ร้าน นายปริ้นติ้งแอนด์แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง
641114365504 18/2565 22/11/2564 5,280.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117469200

จ้างเหมาบริการพาหนะขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้ง และงานบริการทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,000.00 บาท

3,000.00 บาท

3360500541100 นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา 500.00

การจ้างเหมาบริการพาหนะขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้งในวันรับมอบอุปกรณ์ฯ

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) และวันส่งมอบอุปกรณ์ฯ(วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๔) และทำความสะอาดสถานที่ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

1

3650600636177 นาง กุลธิดา  สวัสดี 500.00

การจ้างเหมาบริการพาหนะขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้งในวันรับมอบอุปกรณ์ฯ

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) และวันส่งมอบอุปกรณ์ฯ(วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๔) และทำความสะอาดสถานที่ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒

2

3500800014006 นาย ชุมพร  บุตรดี 500.00

การจ้างเหมาบริการพาหนะขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้งในวันรับมอบอุปกรณ์ฯ

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) และวันส่งมอบอุปกรณ์ฯ(วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๔) และทำความสะอาดสถานที่ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓

3

3560500400491 นาง อัมภาวัน  ผัดวงศ์ 500.00

การจ้างเหมาบริการพาหนะขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้งในวันรับมอบอุปกรณ์ฯ

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) และวันส่งมอบอุปกรณ์ฯ(วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๔) และทำความสะอาดสถานที่ หน่วยเลือกตั้งที่ ๔

4

3560100360416 นาย ประเสริฐ  เผ่าปินตา 500.00

การจ้างเหมาบริการพาหนะขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้งในวันรับมอบอุปกรณ์ฯ

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) และวันส่งมอบอุปกรณ์ฯ(วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๔) และทำความสะอาดสถานที่ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕

5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3560500643229 นาง อรทัย  สายทน 500.00

การจ้างเหมาบริการพาหนะขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้งในวันรับมอบอุปกรณ์ฯ

(วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) และวันส่งมอบอุปกรณ์ฯ(วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

๒๕๖๔) และทำความสะอาดสถานที่ หน่วยเลือกตั้งที่ ๖

6

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3360500541100 นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา 641114374217 19/2565 26/11/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3500800014006 นาย ชุมพร  บุตรดี 641114374266 21/2565 26/11/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3560100360416 นาย ประเสริฐ  เผ่าปินตา 641114374292 23/2565 26/11/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3560500400491 นาง อัมภาวัน  ผัดวงศ์ 641114374341 22/2565 26/11/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 3560500643229 นาง อรทัย  สายทน 641114374362 24/2565 26/11/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

6 3650600636177 นาง กุลธิดา  สวัสดี 641114374377 20/2565 26/11/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64117531062

จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,500.00 บาท

3,500.00 บาท

3560500716978 นายยุทธิชัย  ไชยทิศ 3,500.00
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. ดอนศรีชุม หมู่ที่ ๒

และ หมู่ ๓ ตำบลดอนศรีชุม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500716978 นายยุทธิชัย  ไชยทิศ 641214006922 25/2565 01/12/2564 3,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


