


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63127337186

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,180.00 บาท

3,180.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 3,180.00หมึกปริ๊นเตอร์ OKI MC๓๖๒ สีดำ จำนวน ๒ กล่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 631214352542 11/2564 21/12/2563 3,180.00 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

63127416098

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,100.00 บาท

4,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3720700942449 ถนอมจิตการไฟฟ้า 4,100.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700942449 ถนอมจิตการไฟฟ้า 631214327082 12/2564 23/12/2563 4,100.00 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

63127433022

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,380.00 บาท

8,380.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5710900054446 นางอทิตยา  จงไพบูลย์ 8,380.00วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5710900054446 นางอทิตยา  จงไพบูลย์ 631214332299 13/2564 28/12/2563 8,380.00 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

63127417615

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,890.00 บาท

5,890.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 5,890.00
ชุดดรัม Samsung Mx ๒๘๘๕ Fw(MLT - R๑๑๖) จำนวน

๑ ชุด , หมึก Samsung MLT - D๑๑๖L  จำนวน ๑ กล่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 631214347662 14/2564 23/12/2563 5,890.00 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

63127452826

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,505.00 บาท

3,505.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 3,505.00วัสดุงานบ้านงานครัว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300495160 ร้านษรินทร์ธนทรัพย์ 631214374317 15/2564 25/12/2563 3,505.00 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

63127114393

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๙๖๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๕๙ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,870.00 บาท

1,870.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3720700650642 นายนำหลุง  เเซ่ตัน 1,870.00
ซ่อมแซมรถบรรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-

๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒ -๙๖๓๒ กาญจนบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720700650642 นายนำหลุง  เเซ่ตัน 631214165288 34/2564 07/12/2563 1,870.00 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

63127060148

จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสรุปผลการดำเนินงานหรือประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ จำนวน ๓,๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

108,800.00 บาท

108,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3730100573001 นาง พัชญา ใจดี 108,800.00
จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.

ดอนแสลบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3730100573001 นาง พัชญา ใจดี 631214092121 35/2564 08/12/2563 108,800.00 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

63127275432

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

900.00 บาท

900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 900.00ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์

631214222442 36/2564 17/12/2563 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

63127275535

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ISUZU หมายเลขทะเบียน กท ๓๘๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์๐๐๑ - ๕๗ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,320.00 บาท

1,320.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3729900159991 ตี๋ ไดนาโม 1,320.00
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กท ๓๘๑๐

กาญจนบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3729900159991 ตี๋ ไดนาโม 631214263206 37/2564 17/12/2563 1,320.00 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

63127275608

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กน ๗๗๕ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๙ - ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 4,000.00
ซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน ๗๗๕

กาญจนบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900409370 นางสาววนิดา ผลเรืองวิไลแสง 631214229280 38/2564 17/12/2563 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

63127337240

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๔ - ๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

790.00 บาท

790.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 790.00
ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ -

๕๔ - ๐๐๑๗

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์

631214289562 39/2564 21/12/2563 790.00 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

63127337148

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,220.00 บาท

11,220.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710300500473 นาย ประสิทธิ์ เพ็ญบูรณสันติ 11,220.00
จัดทำป้ายขนาด ๓.๔๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ป้าย และ

ขนาด ๑.๙๐ x ๓.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300500473 นาย ประสิทธิ์ เพ็ญบูรณสันติ 631214332138 40/2564 21/12/2563 11,220.00 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

63127415531

จ้างจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,660.00 บาท

2,660.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710300500473 นาย ประสิทธิ์ เพ็ญบูรณสันติ 2,660.00

จัดทำป้าย ขนาด ๑.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย ,

ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ เมตร (พร้อมกรอบไม้) จำนวน ๑

ป้าย , ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300500473 นาย ประสิทธิ์ เพ็ญบูรณสันติ 631214323442 41/2564 23/12/2563 2,660.00 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

63117338200

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

494,500.00 บาท

494,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0713552000406 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์ 494,500.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713552000406 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันกาญจน์ 631122015524 2/2564 02/12/2563 493,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117363700

จ้างโครงการปรับปรุงลาดยางสายวัดวังข้าวใหม่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังข้าวใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

473,500.00 บาท

473,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710900724259 สมเกียรติ  ศรีสุพรรณ 473,500.00

ปรับปรุงลาดยางสายวัดวังข้าวใหม่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านวัง

ข้าวใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา

๐.๐๔ เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900724259 สมเกียรติ  ศรีสุพรรณ 631122015452 3/2564 02/12/2563 468,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117339080

จ้างโครงการปรับปรุงลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

490,000.00 บาท

490,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3720900239270 นายประสาตร์  ปทุมสูติ 490,000.00
ปรับปรุงลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ขนาด

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720900239270 นายประสาตร์  ปทุมสูติ 631122015482 4/2564 02/12/2563 485,000.00 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

63127117506

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

491,100.00 บาท

491,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0713556000265 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพกาญจน์ก่อสร้าง 491,100.00

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713556000265 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญทิพ

กาญจน์ก่อสร้าง

631222005501 5/2564 14/12/2563 488,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


