
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

65017457485

ซื้อสินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49,200.00 บาท

48,727.80 บาท

0755548000075 บริษัท กิตติค้าไม้สมุทรสงคราม จำกัด 48,727.80
สินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามกำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755548000075
บริษัท กิตติค้าไม้สมุทรสงคราม

จำกัด
650214023582 32/2565 02/02/2565 48,727.80 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

65027053439

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบมี อ.ย. (สวอปจมูก) จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

0105528039974 บริษัท เมดิทอป จำกัด 40,000.00จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบมี อ.ย. (สวอปจมูก) จำนวน ๔๐๐ ชุด1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105528039974 บริษัท เมดิทอป จำกัด 650214049347 33/2565 03/02/2565 40,000.00 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

65027066030

จ้างจัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ซม. จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

360.00 บาท

360.00 บาท

0105543054679 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 360.00
จัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ซม.

จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543054679
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ

ซัพพลาย จำกัด
650214053846 35/2565 03/02/2565 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

65027084508

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๓ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,160.00 บาท

2,160.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 2,160.00
ป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ (ราย

ละเอียดตามแบบที่กำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
650214070521 36/2565 04/02/2565 2,160.00 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

65027117174

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๐ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ พร้อมค่าบริการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 2,000.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)

ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๐ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ พร้อมค่า

บริการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650214095592 37/2565 07/02/2565 2,000.00 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

65027120236

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลเลือกตั้ง ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

300.00 บาท

300.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 300.00
จัดทำป้ายผ้าไวนิลเลือกตั้ง ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑

ผืน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
650214096417 38/2565 07/02/2565 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

65027138927

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

432.00 บาท

432.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 432.00
จัดทำป้ายผ้าไวนิลผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรู

ตาไก่ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
650214114794 39/2565 08/02/2565 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

65027157182

จ้างเหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ (หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖

ตำบลแพรกหนามแดง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

1102000726914 นางสาวปฏิญญา  วิญญูพรรณ 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบล

แพรกหนามแดง (รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้างข้อ ๒)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000726914 นางสาวปฏิญญา  วิญญูพรรณ 650214126619 40/2565 09/02/2565 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

65027169771

เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

3769900094202 ตุ้ม 4,000.00

พื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.

phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online เว็บไซต์ (รายปี) ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3769900094202 ตุ้ม 650214137132 41/2565 09/02/2565 4,000.00 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

65027198255

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,490.00 บาท

9,490.00 บาท

3750300219308 นายฉัตรชัย คลังศิริ 9,490.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับเรือตัดวัชพืช รหัสพัสดุ

๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (กองช่าง) จำนวน ๙ รายการ พร้อมค่าบริการ (รายละเอียดตามที่

กำหนด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300219308 นายฉัตรชัย คลังศิริ 650214183654 42/2565 10/02/2565 9,490.00 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

65027280976

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 15,000.00

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ๒ (๓๘ หน้า/นาที) โดยมี

รายละเอียดไม่น้อยกว่าคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔๖ หน้า ๒๑

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650214255899 34/2565 18/02/2565 15,000.00 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

65027281279

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว

ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แฟ้ม จำนวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14,000.00 บาท

14,000.00 บาท

3750300061798 แม่กลอง ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ 13,600.00

ตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม.

และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐

แฟ้ม จำนวน ๒ ตู้ (สำนักปลัด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300061798 แม่กลอง ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ 650214257966 35/2565 18/02/2565 13,600.00 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

65027281307

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว

ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ แฟ้ม จำนวน ๑ ตู้ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,000.00 บาท

7,000.00 บาท

3750300061798 แม่กลอง ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ 6,800.00

ตู้จัดเก็บเอกสารทรงสูง ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม., ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม.

และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. บรรจุแฟ้มเอกสารขนาด ๓ นิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐

แฟ้ม จำนวน ๑ ตู้ (กองสาธารณสุขฯ)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300061798 แม่กลอง ลีฟวิ่งเซ็นเตอร์ 650214258993 36/2565 18/02/2565 6,800.00 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

65027299641

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00 บาท

42,040.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 42,040.00หมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ภายในสำนักปลัดฯ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650214259462 37/2565 18/02/2565 42,040.00 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

65027300379

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น B๘๔๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๕-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,700.00 บาท

8,700.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 8,700.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประเภทหมึกพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น

B๘๔๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๕-๐๐๑๘ จำนวน ๓ กล่อง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650214259933 38/2565 18/02/2565 8,700.00 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

65027342764

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๒-

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,900.00 บาท

6,900.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 300.00น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ 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 2,400.00
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 650214286296 40/2565 21/02/2565 6,600.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
650214285881 39/2565 21/02/2565 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

65027358292

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๐๐ ม. x ๒.๐๐ ม. พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 500.00
จัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๐๐ ม. x ๒.๐๐ ม. พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน

๑ ป้าย (รายละเอียดตามข้อความที่กำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
650214294309 43/2565 21/02/2565 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

65027424969

ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) สำหรับให้บริการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,950.00 บาท

1,950.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 1,950.00
น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยา

จำนวน ๓๐ ลัง (๔๘ แก้ว/ลัง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
650214348518 41/2565 24/02/2565 1,950.00 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

65027428374

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ๓๐๑d รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๖-๐๐๐๗ (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 4,000.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ได้แก่ เปลี่ยนชุดแม่พิมพ์ สำหรับ

เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น ๓๐๑d รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๖-๐๐๐๗ พร้อมค่าบริการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650214364595 44/2565 25/02/2565 4,000.00 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

65027436980

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ (งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง) จำนวน ๑

รายการ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 1,500.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด โดยทำการเปลี่ยน SSD-๒๔๐GB

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑ พร้อมค่า

บริการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650214366499 45/2565 25/02/2565 1,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


