


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117005640

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (พลั่วตักขยะแสตนเลส ขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ด้ามยาว ๑๕๐ ซม.) จำนวน ๕ อัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710900668979 นายเสมอ  จันทร์สวาสดิ์ 10,000.00พลั่วตักขยะสแตนเลส ขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900668979 นายเสมอ  จันทร์สวาสดิ์ 631114016564 9/2564 02/11/2563 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117006635

ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ขนาด ๒ x ๒.๒๕ เมตร จำนวน ๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,450.00 บาท

1,450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3720900576187 เศรณี อินทร์ตุ้ม 1,450.00วัสดุสำนักงาน ธงชาติ ขนาด ๒ x ๒.๒๕ เมตร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3720900576187 เศรณี อินทร์ตุ้ม 631114016161 10/2564 02/11/2563 1,450.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117005170

จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

535.00 บาท

535.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 535.00
ซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น MC๓๖๒ หมายเลข

ครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๗

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715560003585 บริษัท ที.จี.คอมพิวเตอร์2018 จำกัด 631114021071 22/2564 02/11/2563 535.00 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

63117004312

จ้างซ่อมแซมตู้เย็น ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓ - ๔๑ - ๐๐๐๒  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

650.00 บาท

650.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710900408764 ก้องเกียรติแอร์ 650.00

ซ่อมแซมตู้เย็น ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓

- ๔๑ - ๐๐๐๒ เนื่องจากสายไฟรั่วไม่สามารถทำความเย็น

ได้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710900408764 ก้องเกียรติแอร์ 631114025102 23/2564 02/11/2563 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

63117004117

จ้างซ่อมแซมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖ - ๖๒ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,200.00 บาท

1,200.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณาคอมพิวเตอร์ 1,200.00
ซ่อมแซมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖ -

๖๒ - ๐๐๐๑ เนื่องจากไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0723556000141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

สุวรรณาคอมพิวเตอร์

631114014308 24/2564 02/11/2563 1,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117007864

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,800.00 บาท

3,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5720900019497 ร้านกฤษดาแอร์เซอร์วิส 3,800.00
งานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่อง

ปรับอากาศ(72.10.15.11 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5720900019497 ร้านกฤษดาแอร์เซอร์วิส 631114016476 25/2564 02/11/2563 3,800.00 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

63117080859

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,900.00 บาท

3,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

5720900019497 ร้านกฤษดาแอร์เซอร์วิส 3,900.00
ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-

๐๐๑๖ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๑๗

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5720900019497 ร้านกฤษดาแอร์เซอร์วิส 631114069556 26/2564 05/11/2563 3,900.00 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

63127037327

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๗ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,577.40 บาท

11,577.40 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0715551000072 บริษัท  อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำกัด 11,577.40

ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลข

ทะเบียน กท ๓๘๑๐ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ -

๕๗ - ๐๐๐๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0715551000072 บริษัท  อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์

จำกัด

631214028119 27/2564 09/11/2563 11,577.40 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

63117172134

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450.00 บาท

450.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3710300500473 นาย ประสิทธิ์ เพ็ญบูรณสันติ 450.00
จัดทำป้ายขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร  ตามรูปแบบที่ อบต.

ดอนแสลบ กำหนด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3710300500473 นาย ประสิทธิ์ เพ็ญบูรณสันติ 631114156362 29/2564 11/11/2563 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117170595

จ้างเหมาบริการเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

555.00 บาท

555.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0713560001424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส เทรดดิ้ง 555.00
จ้างเหมาบริการเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0713560001424 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อปปี้เซ็นเตอร์

เซอร์วิส เทรดดิ้ง

631114155455 30/2564 11/11/2563 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

63117102035

จ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

419,000.00 บาท

419,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1719900329777 นางสาวแคทรียา สังข์บุตร 419,000.00
ก่อสร้างโคมไฟสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแส

ลบ ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ต้น

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1719900329777 นางสาวแคทรียา สังข์บุตร 631122003336 1/2564 11/11/2563 414,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


