
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

65037017544

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17,976.00 บาท

17,976.00 บาท

3759900107681 นางศิริพร แสงอุกรณ์ 17,976.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับครุภัณฑ์สำนัก

งาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง ภายในสำนักงาน อบต.แพรก

หนามแดง (รายละเอีบดตามกำหนด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3759900107681 นางศิริพร แสงอุกรณ์ 650314016774 46/2565 01/03/2565 17,976.00 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

65037117581

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖ (ใหม่) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,892.00 บาท

2,892.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 2,892.00
จัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖

(ใหม่) จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดข้อความตามแบบที่กำหนดแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
650314115665 47/2565 08/03/2565 2,892.00 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

65037119100

ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก มีรูปตราสัญลักษณ์ กกต. ด้านข้างหีบบัตร เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖ (ใหม่) จำนวน ๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

3102202005203 พีวาย เทรดดิ้ง 2,400.00
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก มีรูปตราสัญลักษณ์ กกต. ด้านข้างหีบบัตร เพื่อใช้ใน

การเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง เขตเลือกตั้งที่ ๖ (ใหม่) จำนวน ๔ ใบ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102202005203 พีวาย เทรดดิ้ง 650314116686 42/2565 08/03/2565 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

65037127744

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของระบบถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๖ รายการ

พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,630.00 บาท

9,630.00 บาท

3750100322091 เผดิมศักดิ์ 9,630.00

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของระบบถังน้ำ

ประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง จำนวน ๖

รายการ พร้อมค่าบริการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750100322091 เผดิมศักดิ์ 650314116258 48/2565 08/03/2565 9,630.00 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

65037214146

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑

เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

1700400256853 นางสาววนิดา ชูศรี 54,000.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง

และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400256853 นางสาววนิดา ชูศรี 650324004120 3/2565 31/03/2565 54,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65037233195

ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ และกิจกรรมการปกป้องสถาบัน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,960.00 บาท

3,960.00 บาท

3750200033580 นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์ (ร้านมงคลมาศ) 2,860.00
จัดซื้อชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน ๙ ชุด, ธูปหอม (ห่อใหญ่) จำนวน ๑ ห่อ และเทียน

น้ำหนักขนาด ๑ บาท จำนวน ๑ ห่อ เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนา
1

3750200037143 นายวินัย  กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) 600.00
จัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน ๙ พวง และดอกไม้สด จำนวน ๒ กรรม เพื่อใช้ใน

พิธีศาสนา
2

3750100100617 นางลักษยา ทิพย์ธำรง (ร้านดอกไม้กาหลา) 500.00
จัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ ตกแต่งด้วยดอกไม้ประเภทดอกกุหลาบโทนสีชมพู และสี

อื่นตามความเหมาะสม จำนวน ๑ พาน เพื่อใช้ในกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750100100617
นางลักษยา ทิพย์ธำรง (ร้านดอกไม้

กาหลา)
650314199267 45/2565 14/03/2565 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3750200033580
นางสาวสุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์

(ร้านมงคลมาศ)
650314198576 43/2565 14/03/2565 2,860.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3750200037143 นายวินัย  กลิ่นสุคนธ์ (ร้านจุ๋มจิ๋ม) 650314199032 44/2565 14/03/2565 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

65037265952

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,590.00 บาท

2,590.00 บาท

3750300581864 นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 2,590.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กอง

ช่าง) ประเภทรถคุณแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ รวมค่าบริการ จำนวน ๔

รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 650314220467 49/2565 15/03/2565 2,590.00 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

65037292612

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27,000.00 บาท

26,000.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 22,000.00

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ๒ (๒๗ หน้า/นาที) (ราย

ละเอียดไม่น้อยกว่าตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔๘)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650314280176 47/2565 18/03/2565 22,000.00 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

65037316393

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทผงหมึกเลเซอร์ ยี่ห้อ Brother TN-๓๔๔๘ รุ่น HL-L๖๒๐๐DW จำนวน ๒ กล่อง และอุปกรณ์เพิ่มช่อง USB

HUB ๗-Port จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,900.00 บาท

9,900.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 9,000.00ผงหมึกเลเซอร์ ยี่ห้อ Brother TN-๓๔๔๘ รุ่น HL-L๖๒๐๐DW สีดำ จำนวน ๒ กล่อง1

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 900.00อุปกรณ์เพิ่มช่อง USB HUB ๗-Port จำนวน ๑ อัน2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650314280041 46/2565 18/03/2565 9,900.00 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

65037408833

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

ตำบลแพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300.00 บาท

300.00 บาท

1102000726914 นางสาวปฏิญญา  วิญญูพรรณ 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง ใหม่ (หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖

ตำบลแพรกหนามแดง) ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000726914 นางสาวปฏิญญา  วิญญูพรรณ 650314344000 50/2565 23/03/2565 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

65037447185

ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86,400.00 บาท

85,516.00 บาท

3100800170907 ร้านบุญรอดพาณิชย์ 13,800.00
จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (สารเคมีกำจัดยุงพาหนะ

นำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๑๒ ขวด/ลิตร
1

3100800170907 ร้านบุญรอดพาณิชย์ 14,750.00

จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑%) ชนิดบรรจุซอง ซอง

ละ ๕๐ กรัม (สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตาม

คุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๕๐๐ ซอง)

2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 33,750.00
จัดซื้อน้ำมันดีเซล B7 เพื่อใช้สำหรับผสมน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ตามอัตราส่วน)

จำนวน ๗๕๐ ลิตร
3

0703532000478 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม 8,250.00
จัดซื้อน้ำมันเบนซิน เพื่อใช้สำหรับเป็นวัสดุเชื้อเพลิงเติมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน

๑๕๐ ลิตร
4

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 432.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร  จำนวน ๑ ผืน (ราย

ละเอียดตามแบบที่กำหนด)
5

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 5,184.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ผืน

(รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)
6

3100500382551 ศรีสุวรรณ 250.00
จัดซื้อผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากอนามัย Disposable Ear-Loop Face mask จำนวน ๒

กล่อง (๕๐ แผ่น/กล่อง)
7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3100500382551 ศรีสุวรรณ 3,800.00
จัดซื้อไฟฉาย LED ชาร์จไฟได้/ปรับรูปแบบได้ ๒ แบบ (ไฟหน้ากับไฟข้าง) ส่องไกล

500 เมตร จำนวน ๒๐ กระบอก
8

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703532000478 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม 650314383598 50/2565 25/03/2565 8,250.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 650314385701 51/2565 25/03/2565 33,750.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3100500382551 ศรีสุวรรณ 650314383007 49/2565 25/03/2565 4,050.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3100800170907 ร้านบุญรอดพาณิชย์ 650314381550 48/2565 25/03/2565 28,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
650314380672 51/2565 25/03/2565 5,616.00 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

65037448006

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓

(สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,000.00 บาท

16,000.00 บาท

3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 16,000.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ประเภทชุดดรัมแม่แบบ จำนวน ๑

ชุด สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ

๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 650314400965 52/2565 28/03/2565 16,000.00 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

65037473584

จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว จำนวน ๑ รายการ และจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,500.00 บาท

11,616.00 บาท

3709900132406 นางนวลจันทร์  สีแสงเขียว 6,000.00

จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (มีเจ้าของ

และไม่มีเจ้าของ) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) รายละเอียด

ตามแบบที่กำหนด)

1

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

ละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑ ผืน
2

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 5,184.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่

(รายละเอียดตามแบบกำหนด) จำนวน ๑๒ ผืน
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
650314428369 54/2565 29/03/2565 5,616.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3709900132406 นางนวลจันทร์  สีแสงเขียว 650314429107 55/2565 29/03/2565 6,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว 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

65037488270

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างประกอบอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๓) วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10,100.00 บาท

10,050.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 650.00ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)1

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

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 2,700.00
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

3750300220772 นางสาวยุพิน คลังศิริ 2,500.00
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประเภทข้าวกล่อง (กับข้าว ๒ อย่าง) พร้อมน้ำดื่มขนาด

๖๐๐ มล. จำนวน ๕๐ ชุด
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 650314407264 53/2565 28/03/2565 6,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3750300220772 นางสาวยุพิน คลังศิริ 650314408639 53/2565 28/03/2565 2,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
650314406858 52/2565 28/03/2565 650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


