


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63097745027

ซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,845.00 บาท

10,845.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3720700942449 นายอภิวัฒน์  จักรโชคอนันต์ 10,845.00
น้ำดื่ม (ชนิดถัง) สำหรับบริการประชาชน ประจำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700942449 นายอภิวัฒน์  จักรโชคอนันต์ 631014000760 6/2564 01/10/2563 10,845.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63107170938

ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,600.00 บาท

43,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3739900254099 พี แอนด์ วาย ซัพพลาย 43,600.00

น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน (ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร/ขวด) จำนวน

๒๔ ขวด และทรายอะเบท (ขนาดบรรจุ ๒๐ กรัม/ซอง)

จำนวน ๒ ถัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3739900254099 พี แอนด์ วาย ซัพพลาย 631014126646 7/2564 15/10/2563 42,600.00 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

63107172874

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,280.00 บาท

29,280.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3720700942449 นายอภิวัฒน์  จักรโชคอนันต์ 29,280.00
น้ำมันเบนซิน  จำนวน ๑๖๐ ลิตร และน้ำมันดีเซล จำนวน

๖๔๐ ลิตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700942449 นายอภิวัฒน์  จักรโชคอนันต์ 631014127850 8/2564 15/10/2563 29,280.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63107029808

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ ๗๓๐๖ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๒ - ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,325.89 บาท

18,325.89 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0715538000579 บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า 18,325.89

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง)

ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ ๗๓๐๖ กาญจนบุรี

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๒ - ๐๐๐๒

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715538000579 บจก.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้

จำหน่ายโตโยต้า

631014020427 17/2564 01/10/2563 18,325.89 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

63117011760

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๗ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,953.13 บาท

28,953.13 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0715551000072 บริษัท  อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำกัด 28,953.13ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715551000072 บริษัท  อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์

จำกัด

631214297228 19/2564 26/10/2563 28,953.13 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

63107305633

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

819.00 บาท

819.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 819.00
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขคุรภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-

๐๐๔๐/๑-๓ และ ๔๑๖-๔๙-๐๐๐๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์

631014232176 20/2564 27/10/2563 819.00 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

63117060624

จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๙๔๖๒ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒ - ๕๘ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,929.09 บาท

15,929.09 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0715551000072 บริษัท  อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำกัด 15,929.09
บริการซ่อมแซมรถกระเช้าติดตั้งเครนไฮโดรลิค หมายเลข

ทะเบียน ๘๒ - ๙๔๖๒ กาญจนบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715551000072 บริษัท  อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์

จำกัด

631114047923 21/2564 30/10/2563 15,929.09 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

63097732036

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

66,000.00 บาท

57,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0713560001424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดดิ้ง 42,000.00เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ชนิดขาว - ดำ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713560001424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

เซอร์วิส เทรดดิ้ง

631021000091 2/2564 01/10/2563 42,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63097732345

เช่าที่ดิน ที่ตั้งสำนักงานองคฺ์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710900673361 นายเสียง  เพ็ญจู (ไวยาวัจกร วัดสระกระเบื้อง) 10,000.00
เช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแสลบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900673361 นายเสียง  เพ็ญจู (ไวยาวัจกร วัดสระ

กระเบื้อง)

631015003270 1/2564 01/10/2563 10,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


