
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64057035376

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง ภายในสำนักงาน อบต.แพรกหนามแดง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,371.00 บาท

16,371.00 บาท

3759900107681 นางศิริพร แสงอุกรณ์ 16,371.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับครุภัณฑ์สำนัก

งาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง ภายในสำนักงาน อบต.แพรก

หนามแดง (รายละเอียดตามแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3759900107681 นางศิริพร แสงอุกรณ์ 640514038656 52/2564 05/05/2564 16,371.00 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

64057069173

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,180.00 บาท

3,180.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 2,350.00เครื่องบันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดีสก์) External ขนาด ๒TB1

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 700.00เม้าส์ USB2

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 130.00แผ่นรองเม้าส์3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640514068331 48/2564 07/05/2564 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64057070335

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,320.00 บาท

17,320.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 17,000.00
หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีดำ) เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI B๔๑๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-

๐๐๑๑ จำนวน ๔ ตลับ
1

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 320.00แผ่น CD-R จำนวน ๑ กล่อง (๕๐ แผ่น/กล่อง)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640514068740 49/2564 07/05/2564 17,320.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64057155311

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับ ศพด.ต.แพรกหนามแดง (หน่วยงานภายใต้สังกัด

อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,840.00 บาท

3,840.00 บาท

0755560001094 บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด 3,840.00

วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน

การติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับ ศพด.ต.แพรกหนามแดง (หน่วยงานภายใต้สังกัด อบ

ต.แพรกหนามแดง) (ตามรายการแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755560001094
บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017)

จำกัด
640514148320 50/2564 13/05/2564 3,840.00 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

64057303920

จ้างและซื้อ สินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
850.00 บาท

732.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 432.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ (รายละเอียด

ตามแบบกำหนด)
1

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 300.00น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. (๔๘ แก้ว/ลัง)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640514253867 53/2564 21/05/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640514253887 51/2564 21/05/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


