
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017547360

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,698,800.00 บาท

3,611,985.10 บาท

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 3,337,700.00

ปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6

เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ราย

ละเอียดตามแบบที่กำหนด)

1

0703526000160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993 2,650,000.00

0703544000273 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสร้างสถาปัตย์ 3,199,000.00

0703545000218 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา 3,200,000.00

0703547000142 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ก่อสร้าง 3,050,000.00

0703555000318 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย (1978) 3,000,000.00

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 3,555,555.55

0705555000247 บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด 2,938,350.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0755541000126 บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด 3,570,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703526000160
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง

1993
640622011357 7/2564 22/06/2564 2,650,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

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

64057199383

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
31,500.00 บาท

31,500.00 บาท

1700400256853 นางสาววนิดา  ชูศรี 31,500.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง

และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้าง)

1

3770600229767 นางสาวชลธิชา  ไม้แหลม 31,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400256853 นางสาววนิดา  ชูศรี 640624001473 6/2564 14/06/2564 31,500.00 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

64067062651

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ วัน

สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๑๔๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128,466.96 บาท

128,466.96 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 128,466.96นมพร้อมดื่ม U.H.T ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๖,๔๒๘ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
640601002563 4/2564 07/06/2564 128,466.96 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

64067143758

จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๔

มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๙๒ วันทำการ ๆ ละ ๗ คน ๆ ละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,880.00 บาท

12,880.00 บาท

3750300582631 นางแถม  อมศิริ 12,880.00

ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตาม

หลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๗ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๙๒ วันทำการ

(ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300582631 นางแถม  อมศิริ 640614124628 54/2564 10/06/2564 12,880.00 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

64067335655

ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,200.00 บาท

9,200.00 บาท

0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 9,200.00
ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 640614295544 53/2564 21/06/2564 9,200.00 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

64067444351

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๔)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,050.00 บาท

3,000.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 300.00จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)1

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 1,800.00
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 900.00
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๓๐ ลิตร (ตามรายการ

ใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 640614377296 55/2564 24/06/2564 2,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640614377177 54/2564 24/06/2564 300.00 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

64067501003

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑

พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,240.00 บาท

5,240.00 บาท

0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด 5,240.00

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิก

บุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-

๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559002317
บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี

จำกัด
640614422975 55/2564 28/06/2564 5,240.00 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

64067519698

ซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาพยาบาลสัตว์ป่วย จำนวน ๖ ประเภท สำหรับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินที่เกิดขึ้นในสัตว์ในชนิดโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่

ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63,950.00 บาท

63,950.00 บาท

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 12,000.00
กลุ่มยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อ ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Gentamycin (Miramycin gentamicin

Sulfate 40mg.inj) ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด
1

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 18,000.00
กลุ่มยากำจัดแมลง ได้แก่  ยาอะมิทราช (Ecto-Tak) วัว แอคโตแทค  ขนาด ๕๐๐ ซีซี

/ขวด
2

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 22,750.00กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Tolfidine inj ๔% ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด3

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2,800.00กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Butasyl ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด4

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 600.00
กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Chlorpheniramine inj ขนาด ๑๐๐ ซีซี/

ขวด
5

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 7,800.00กลุ่มยารักษาแผลภายนอก ได้แก่ ยาเยนเชี่ยนไวโอเลต (ยาม่วง) ขนาด ๔๕๐ ซีซี/ขวด6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 640614436623 56/2564 29/06/2564 63,950.00 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

64067532313

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลและจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
850.00 บาท

732.00 บาท

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

จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)
1

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 300.00จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640614440624 56/2564 29/06/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640614441153 57/2564 29/06/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


