
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64017548931

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-008 สายโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1,668,700.00 บาท

1,627,303.35 บาท

0103514003300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองสถาปัตย์ 1,537,500.00

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-008 สายโรงเรียนบ้าน

คลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

(รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

1

0703526000160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993 1,590,000.00

0703545000218 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา 1,500,000.00

0703547000142 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ก่อสร้าง 1,480,000.00

0703555000318 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย (1978) 1,500,000.00

0755541000126 บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด 1,490,000.00

0755556000321 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด 1,440,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755556000321 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด 640622021916 8/2564 02/07/2564 1,440,000.00 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

64077077506

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประเภทรถคุณแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ รวมค่าบริการ จำนวน ๔ รายการ

1,960.00 บาท

1,960.00 บาท

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 1,960.00

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(กองช่าง) ประเภทรถคุณแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ รวมค่าบริการ จำนวน ๔

รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 640714068143 57/2564 05/07/2564 1,960.00 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

64077256019

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทแอลกอฮอล์เจล และสเปร์ยแอลกอฮอล์ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 1,200.00
ซื้อแอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า ๗๐%

จำนวน ๑ แกลลอน (๕,๐๐๐ มล./แกลลอน)
1

1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 1,200.00
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อ มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า ๗๐%

จำนวน ๑ แกลลอน (๕,๐๐๐ มล./แกลลอน)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 640714213446 58/2564 14/07/2564 2,400.00 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

64077257011

จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๕๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดข้อความตามกำหนด)

สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 500.00

ป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๕๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย (ราย

ละเอียดข้อความตามกำหนด) สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการ

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640714214302 58/2564 14/01/2564 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

64077283370

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๕)

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10,920.00 บาท

10,710.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 1,260.00จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๒๑ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)1

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 6,300.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๘๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 3,150.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๙๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 640714235299 60/2564 15/07/2564 9,450.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640714234008 59/2564 15/07/2564 1,260.00 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

64077293193

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๘ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

935.00 บาท

935.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 935.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๘ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๓

รายการ รวมค่าบริการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640714241579 59/2564 15/07/2564 935.00 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

64077342494

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,460.00 บาท

8,460.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 8,460.00
วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ (ตาม

แนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640714308278 61/2564 20/07/2564 8,460.00 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

64077343572

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,058.00 บาท

3,058.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 3,058.00
วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวน ๙ รายการ (ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640714309501 62/2564 20/07/2564 3,058.00 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

64077343719

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,363.00 บาท

23,363.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 23,363.00
วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ รายการ

(ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640714309882 63/2564 20/07/2564 23,363.00 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

64077384580

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทน้ำดื่ม สำหรับให้บริการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง) จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100.00 บาท

1,950.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 1,800.00
น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มล. ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การอาหาร

และยา จำนวน ๓๐ ลัง (ลังละ ๔๘ ถ้วย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640714319180 64/2564 21/07/2564 1,800.00 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

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077426422

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประเภทสมุดลงนามถวายพระพร จำนวน ๑ เล่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 500.00

สมุดลงนามถวายพระพร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ x ๓๒ ซม. หน้าปกสีทอง ด้านในเป็น

กระดาษขนาด ๑๐๐ แกรม พิมพ์อักษร ข้าพระพุทธเจ้า.... จำนวน ๑๔ แถว/หน้า

จำนวน ๑ เล่ม (ไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/เล่ม)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640714351839 64/2564 22/07/2564 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

64077433824

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๖)

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,720.00 บาท

6,660.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 360.00น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๖ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)1

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 4,200.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๒๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 2,100.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 640714366898 67/2564 23/07/2564 6,300.00 ยกเลิกสัญญา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640714366482 66/2564 23/07/2564 360.00 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

64077472056

ซื้อน้ำมันจารบี ชนิดทนความร้อน เพื่อใช้สำหรับหล่อลื่นข้อต่อและจุดหมุนรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-๑๒๐ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ ถัง (๑๐ กิโลกรัม)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
720.00 บาท

720.00 บาท

3700800035753 นางสาวนาตยา  ตรงเที่ยง (ร้าน ส.เจริญอะไหล่ยนต์) 720.00
น้ำมันจารบี ชนิดทนความร้อน เพื่อใช้สำหรับหล่อลื่นข้อต่อและจุดหมุนรถขุดไฮดรอลิ

กตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-๑๒๐สมุทรสงคราม จำนวน ๑ ถัง (๑๐ กิโลกรัม)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800035753
นางสาวนาตยา  ตรงเที่ยง (ร้าน ส.

เจริญอะไหล่ยนต์)
640714388626 68/2564 27/07/2564 720.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


