
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64027228134

จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ. ๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,126.34 บาท

3700200346146 นายสมหมาย โซวเซ็ง 14,000.00

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ. ๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วัง

ทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ราย

ละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200346146 นายสมหมาย โซวเซ็ง 640314177905 34/2564 11/03/2564 14,000.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64027423881

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

412,000.00 บาท

397,971.27 บาท

0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 397,000.00

ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว

๑๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๓ และ

แบบอื่นที่กำหนด)

1

0753559000037 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวีร์บิลดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 420,000.00

3750100522261 โยธาพัฒ์ 436,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 640322015690 5/2564 17/03/2564 397,000.00 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

64037243875

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ

๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,206.00 บาท

6,206.00 บาท

3759900116656 นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อนยนต์) 6,206.00

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่

ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส.

รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3759900116656
นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อน

ยนต์)
640314209509 35/2564 12/03/2564 6,206.00 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

64037251232

จ้างซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔

การส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,800.00 บาท

2,732.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 432.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน พร้อม

เจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามข้อความที่กำหนด)
1

3700800005536 นายเพลิน  กาทอง 1,000.00
จ้างเหมาเช่าพาหนะรับ-ส่ง ขนคนโดยสาร (บรรจุคนได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ คน) ประเภท

รถโดยสารประจำทาง ขนาด ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น จำนวน ๑ คัน
2

3100500382551 ศรีสุวรรณ 1,040.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน ๒๖ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย สมุด

จำนวน ๑ เล่ม, ปากกาน้ำเงิน จำนวน ๑ ด้าม และถุงผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๒๔

ซม. จำนวน ๑ ใบ)

3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640314230505 38/2564 15/03/2564 1,040.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800005536 นายเพลิน  กาทอง 640314231710 37/2564 15/03/2564 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640314230989 36/2564 15/03/2564 432.00 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

64037251753

ซื้อสินค้า จำนวน ๑ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85,700.00 บาท

84,816.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 5,616.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑๓

ผืน (รายละเอียดตามข้อความที่กำหนด)
1

3709900132406 นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว 7,200.00
จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ไม่เกิน

จำนวน ๒.๔๐๐ ตัว (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)
2

3120100516495 พี.เค.รุ่งเรือง ซัพพลาย 60,000.00
จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด (รายละเอียดวัสดุ

อุปกรณ์ตามแนบท้าย)
3

3341501586051 ดีเทรดดิ้ง 72,000.00

3349900023953 แรบบิท โกลด 67,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100516495 พี.เค.รุ่งเรือง ซัพพลาย 640314301132 39/2564 18/03/2564 60,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640314300955 38/2564 18/03/2564 5,616.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3709900132406 นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว 640314301054 39/2564 18/03/2564 7,200.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64037514202

จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพครุภัณฑ์กองช่าง จำนวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑,

เครื่องยนต์ดีเซล รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๔-๐๐๐๒ และเรือกำจัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,260.00 บาท

13,260.00 บาท

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 1,880.00

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ เครื่องยนต์เบนซิน ๔

จังหวะ ๒ สูบ ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑ (ใช้ร่วมกับเรือ

ท้องแบน) จำนวน ๓ รายการ

1

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 940.00
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า

รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๔-๐๐๐๒ (ใช้ร่วมกับเรือกำจัดวัชพืช) จำนวน ๒ รายการ
2

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 10,440.00
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเรือกำจัดวัชพืช รหัสพัสดุ

๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า) จำนวน ๗ รายการ
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300425382
นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การ

ช่าง)
640314433673 40/2564 29/03/2564 13,260.00 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

64037515625

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ และรหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขฯ)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,570.00 บาท

22,570.00 บาท

3700100946478 พีพี พาณิชย์ 13,800.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รหัส

พัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑๒ รายการ
1

3700100946478 พีพี พาณิชย์ 8,770.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รหัส

พัสดุ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖ จำนวน ๑๐ รายการ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100946478 พีพี พาณิชย์ 640314433853 41/2564 29/03/2564 22,570.00 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

64037602777

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,746.00 บาท

6,746.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 6,746.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่อง

พิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640314498659 42/2564 31/03/2564 6,746.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


