
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64117528556

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,545.00 บาท

4,545.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 4,545.00
วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ

(ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641214007776 17/2565 01/12/2564 4,545.00 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

64117528675

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,410.00 บาท

24,410.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 24,410.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ

(ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
641214006299 16/2565 01/12/2564 24,410.00 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

64117528825

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,698.20 บาท

6,698.20 บาท

3101500665103 นายอาทร รุ่งอภิญญา (ร้านโชคชัยพาณิชย์) 6,698.20
วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ (ตาม

ท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3101500665103
นายอาทร รุ่งอภิญญา (ร้านโชคชัย

พาณิชย์)
641214009379 18/2565 01/12/2564 6,698.20 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

64127013683

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑) วันที่ ๘ - ๙

ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,900.00 บาท

6,900.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 600.00น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ 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 641214013112 20/2565 01/12/2564 6,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
641214012770 20/2565 01/12/2564 600.00 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

64127018760

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,184.00 บาท

32,184.00 บาท

0755560001094 บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด 32,184.00
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลแพรก

หนามแดง จำนวน ๗ รายการ (ตามท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755560001094
บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017)

จำกัด
641214015896 21/2565 01/12/2564 32,184.00 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

64127032278

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทสเปร์ยแอลกอฮอล์ ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

(โควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,000.00 บาท

2,750.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 2,750.00

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) ประเภทสเปร์ยแอลกอฮอล์ ความ

เข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

น่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ขนาด ๕,๐๐๐ มล.ล./แกลลอน

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641214028809 22/2565 02/12/2564 2,750.00 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

64127106609

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 9,900.00

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียด

ตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕๑)

1

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 14,700.00

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตาม

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม

๒๕๖๓ ข้อ ๕๒)

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
641214115812 23/2565 09/12/2564 24,600.00 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

64127273146

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,980.00 บาท

1,980.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 1,950.00
กล่องพลาสติก (ขนาดใหญ่) มีฝาปิดและมีล้อเลื่อน แบบสีใส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x

๔๖ x ๓๙ ซม.
1

3100500382551 ศรีสุวรรณ 30.00ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ ขนาดใบมีดมาตรฐาน 18 มม. (แบบธรรมดา) (ขนาด ๖ ใบ/ห่อ)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641214335739 26/2565 24/12/2564 1,980.00 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

64127359548

จ้างเหมาพัสดุและจัดซื้อพัสดุ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,080.00 บาท

19,510.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 9,600.00

จ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) เพื่อใช้ใน

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

จำนวน ๔ รายการ

1

3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์ 4,500.00

จ้างเหมาเช่าประดับหลอดไฟแสงสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด

บริเวณสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔

มกราคม ๒๕๖๕)

2

3750300387898 วิชัย สังขสูตร 3,000.00
จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับตั้งจุดบริการประชาชน ขนาด ๕.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร จำนวน

๓ หลัง (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔)
3

3700300027085 นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสายชล) 2,410.00
จัดซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ (ตามแนบท้าย) เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนในการ

ตั้งศูนย์อำนวยการบริการประชาชน
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300027085
นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสาย

ชล)
641214307856 24/2565 23/12/2564 2,410.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641214306279 20/2565 23/12/2564 9,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์ 641214307518 22/2565 23/12/2564 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3750300387898 วิชัย สังขสูตร 641214307321 21/2565 23/12/2564 3,000.00 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

64127388847

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

๑,๒๕๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,454.00 บาท

5,454.00 บาท

0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด 5,454.00

ตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ

ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้งาน

รอบ ๑,๒๕๐ ชม.)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559002317
บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี

จำกัด
641214333166 23/2565 23/12/2564 5,454.00 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

64127395587

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ เเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,000.00 บาท

1,000.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 800.00รางปลั๊ก ๓ ตา แบบ ๕ ช่อง สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร มี มอก.1

3100500382551 ศรีสุวรรณ 200.00ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA มี มอก. (๒ ก้อน/ห่อ)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641214335163 25/2565 24/12/2564 1,000.00 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

64127395914

จ้างจัดทำตรายางประทับ (กองคลัง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๕ อัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,610.00 บาท

1,610.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 1,610.00จ้างจัดทำตรายางประทับ จำนวน ๕ อัน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641214334733 24/2565 24/12/2564 1,610.00 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

64127396310

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,814.00 บาท

17,814.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 17,814.00
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียด

ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641214339323 27/2565 24/12/2564 17,814.00 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

64127396695

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,076.00 บาท

5,076.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 5,076.00
วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ (รายละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641214341265 28/2565 24/12/2564 5,076.00 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

64127419131

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (จัดทำชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด) สำหรับควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒-๕๔ ถึง ๒-๖๙

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,080.00 บาท

3,080.00 บาท

3750300228749 นายสากล  กุลหอม  (ร้านสากล การไฟฟ้า) 3,080.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (จัดทำชุดตู้ควบคุมไฟฟ้า

สาธารณะ จำนวน ๑ ชุด) สำหรับควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒-๕๔ ถึง ๒-

๖๙ (ตามแผนผังไฟฟ้าแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300228749
นายสากล  กุลหอม  (ร้านสากล การ

ไฟฟ้า)
641214367484 25/2565 27/12/2564 3,080.00 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

64127419316

ซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ พร้อมค่าขนส่ง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,605.50 บาท

8,605.50 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 8,338.00แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)1

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 267.50ค่าบริการขนส่ง2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641214371489 29/2565 27/12/2564 8,605.50 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

64127419454

แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงิน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงานภายใต้สังกัด อบต.แพรกหนามแดง

(ศพด.ต.แพรกหนามแดง)
400.00 บาท

400.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 400.00

แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงิน (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในหน่วยงานภายใต้สังกัด อบต.แพรกหนามแดง

(ศพด.ต.แพรกหนามแดง)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641214371887 30/2565 27/12/2564 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

64127454108

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักงานปลัดฯ)

23,307.81 บาท

23,307.81 บาท

0755533000066 บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ 23,307.81

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ (สำนักงาน

ปลัดฯ) รายละเอียดตามท้าย

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755533000066 บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ 641214382462 26/2665 27/12/2564 23,307.81 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

64127467814

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,184.00 บาท

5,184.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 5,184.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำ

ปี ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน พร้อมเจาะรูตาไก่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641214390079 27/2565 28/12/2564 5,184.00 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

64127495013

จ้างจัดทำใบตัดวัชพืช (เหล็กหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มม.) ตีขึ้นรูปจากเหล็กแข็ง เพื่อใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดวัชพืชท้ายเรือฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ ชุด (๔

ใบ) พร้อมเจาะรู ตามแบบที่กำหนด และพร้อมน๊อต ขนาด ๑๒  มม. จำนวน ๑ ชุด (๑๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

3750300219308 นายฉัตรชัย  คลังศิริ 12,500.00

จัดทำใบตัดวัชพืช (เหล็กหนาขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มม.) ตีขึ้นรูปจากเหล็กแข็ง เพื่อใช้

สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดวัชพืชท้ายเรือฟันวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน

๑ ชุด (๔ ใบ) พร้อมเจาะรู ตามแบบที่กำหนด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300219308 นายฉัตรชัย  คลังศิริ 641214423091 28/2564 30/12/2564 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


