
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017072493

จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,545.00 บาท

2,545.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 2,545.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อม

สภาพ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐

สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๔

รายการ (ตามแนบท้าย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 640114064697 24/2564 07/01/2564 2,545.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017075484

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,700.00 บาท

1,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 1,700.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด เครื่อง

สำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)

640114065966 25/2564 07/01/2564 1,700.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017075993

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓

(สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 15,500.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ครุภัณฑ์

สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น

TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 640114067472 26/2564 07/01/2564 15,500.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017159616

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,708.00 บาท

6,708.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 4,560.00

แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ ความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๕% ขนาดบรรจุขวดไม่น้อยกว่า

๕๐๐ มล.ล. จำนวน ๒๔ ขวด

1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 2,148.00

สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่

น้อยกว่า ๗๕% ขนาดบรรจุขวดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มล.ล.

จำนวน ๑๒ ขวด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 640114128591 21/2564 11/01/2564 6,708.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017257425

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

118,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105560198641 บริษัท เอส.พี. แคร์ ยู จำกัด 110,000.00

เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง

(รายละเอียดไม่น้อยกว่าคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕,

๔๓)

0705552000599 บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 116,000.00

3110401320069 ร้านรามอินเตอร์ 119,000.00

3170300194726 สหเคมี ภัณฑ์ 118,000.00

3700100946478 พีพี พาณิชย์ 118,000.00

3709900179542 ท๊อปซัน เคมเทกซ์ 108,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900179542 ท๊อปซัน เคมเทกซ์ 640101010864 2/2564 27/01/2564 108,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017379222

จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705546000949 บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด 33,000.00

วารสารประชาสัมพันธ์ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม

จำนวน ๕๒ หน้ารวมปก เนื้อในกระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม

และปกกระดาษอาร์ต ๒๖๐ แกรม อาบยูวี เข้าเล่มมุง

หลังคา (รายละเอียดตามข้อความและรูปแบบที่กำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705546000949 บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด 640114311965 27/2564 21/01/2564 30,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017392987

จ้างตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน รอบ

๑,๐๐๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,499.00 บาท

9,499.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด 9,499.00

ตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา

เครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน

ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้

งาน รอบ ๑,๐๐๐ ชม.) จำนวน ๓ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี

จำกัด

640114319644 28/2564 21/01/2564 9,499.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017481168

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓

ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๑ รอบ ๑๕,๐๐๐ กม. หรือ ๑๒ เดือนแล้วแต่อย่างใดถึงก่อน (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,923.07 บาท

4,923.07 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0745542001673 บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด 4,923.07

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของ

รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัส

พัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ

(ระยะที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745542001673 บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด 640114392714 29/2564 25/01/2564 4,923.07 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017393204

ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดบรรจุ ๑๘ ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย พร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑

(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
850.00 บาท

850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700800035753 นางสาวนาตยา  ตรงเที่ยง (ร้าน ส.เจริญอะไหล่ยนต์) 850.00

น้ำมันหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดบรรจุ ๑๘

ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย พร้อมกระเช้า

ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-

๐๐๐๑ จำนวน ๑ ถัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800035753 นางสาวนาตยา  ตรงเที่ยง (ร้าน ส.

เจริญอะไหล่ยนต์)

640114347431 22/2564 22/01/2564 850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


