
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107052813

เช่าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑๑ หลัง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ -

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,500.00 บาท

5,500.00 บาท

3750300387898 วิชัย สังขสูตร 5,500.00

เช่าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑๑ หลัง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับ

การจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่าง

วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300387898 วิชัย สังขสูตร 641014044393 บจ.1/2565 06/10/2564 5,500.00 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

64107053255

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๔ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ -

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,590.00 บาท

1,572.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 1,572.00

จัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๔ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) เพื่อใช้สำหรับ

การจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่าง

วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641014044490 บจ.2/2565 06/10/2564 1,572.00 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

64107053492

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
950.00 บาท

855.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 855.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียม

ความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641014044460 บซ.4/2565 06/10/2564 855.00 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

64107139558

ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ

ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,384.00 บาท

12,384.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 6,797.00
ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่

ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ จำนวน ๖ รายการ
1

3100500382551 ศรีสุวรรณ 5,587.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ใน

การจัดทำบัญชีรายชื่อฯ จำนวน ๙ รายการ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641014107184 5/2565 14/10/2564 6,797.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641014107383 6/2565 14/10/2564 5,587.00 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

64107259845

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ป้าย และจ้างจัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง (ด้ามไม้) ขนาด

๓.๐๐ x ๓.๐๐ ซม. จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10,560.00 บาท

10,560.00 บาท

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

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อม

โครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๒ ป้าย และติดตั้งตามจุดที่กำหนด (รายละเอียดตามแบบที่ อบ

ต. กำหนด)

1

0105543054679 บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด 960.00
จ้างจัดทำตรายางประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง แบบด้ามไม้ ขนาด ๓.๐๐ x

๓.๐๐ ซม. จำนวน ๓ อัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่ กกต.จ.สมุทรสงคราม กำหนด)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543054679
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ

ซัพพลาย จำกัด
641014221585 3/2565 27/10/2564 960.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641014221827 4/2565 27/10/2564 9,600.00 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

64107260750

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa-3011i (TK-7119) รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๖ ตลับ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,400.00 บาท

23,400.00 บาท

3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 23,400.00

วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ

KYOCERA รุ่น TASKalfa-3011i (TK-7119) รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๖

ตลับ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 641014226510 7/2565 27/10/2564 23,400.00 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

64107261465

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๙ วัน

(เปิดภาคเรียน ๑๐๔ วันทำการ, ปิดภาคเรียน ๔๕ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173,611.82 บาท

173,611.82 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 173,611.82
นมพร้อมดื่ม U.H.T ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๒,๒๐๑ กล่อง ๆ

ละ ๗.๘๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
641001005768 1/2565 29/10/2564 173,611.82 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

64107288179

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

432.00 บาท

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

ละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641014224040 5/2565 27/10/2564 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

64117007457

ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43,300.00 บาท

43,300.00 บาท

1820800031858 ซี.เอ็ม.เค เทรดดิ้ง 9,225.00
ซื้อแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๕ เล่ม และคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับ ค

กป. จำนวน ๑๐๐ เล่ม (รายละเอียดตามแบบกำหนด)
1

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 1,080.00

ซื้อบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง ส.อบต.และนายก อย่างละ ๓ เล่ม, บัตรทาบสำหรับผู้พิการ

ทางสายตา ส.อบต.และนายก อบต. อย่างละ ๓๐ แผ่น และแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง ส.

อบต.และนายก (ส.ถ./ผ.ถ.๕/๖) จำนวน ๕๐ แผ่น

2

0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1,070.00ซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก (สำหรับรัดหีบพลาสติก) จำนวน ๒๕๐ เส้น3

3100500382551 ศรีสุวรรณ 26,375.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่/กรรมการ ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด)
4

0755560001094 บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด 5,550.00
ซื้อโคมไฟฉุกเฉิน แบบโซลาเซลล์ ขนาด ๕๐ วัตต์ สำหรับเจ้าหน้าที่/กรรมการ ผู้

ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๐ ดวง
5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546095724 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 641114012477 10/2565 01/11/2564 1,070.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 0755560001094
บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017)

จำกัด
641114012799 12/2565 01/11/2564 5,550.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
641114011987 9/2565 01/11/2564 1,080.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 1820800031858 ซี.เอ็ม.เค เทรดดิ้ง 641114011578 8/2565 01/11/2564 9,225.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641114012601 11/2565 01/11/2564 26,375.00 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

64117143645

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล (ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่ที่ ๖ -

บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,330.00 บาท

38,330.00 บาท

3750100322091 เผดิมศักดิ์ 38,330.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ ของถังน้ำประปาบาดาล

(ข้างวัดเจริญรัตนาราม) หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง (บริเวณสายคลองผีหลอก หมู่

ที่ ๖ - บริเวณสายคลองเจ็ด หมู่ที่ ๕) จำนวน ๔ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750100322091 เผดิมศักดิ์ 641114134042 6/2565 10/11/2564 38,330.00 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

64117167725

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๑๓-

๖๑-๐๐๐๑ จำนน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,680.00 บาท

8,680.00 บาท

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 8,680.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถ

บรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัส

พัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนน ๔ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 641114134440 7/2565 10/11/2564 8,680.00 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

64117196829

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29,970.00 บาท

29,970.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 29,970.00หมึกพิมพ์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
641114161078 13/2565 12/11/2564 29,970.00 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

64117196952

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง,

จนท.รักษาความความปลอดภัย, อสม. ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,510.00 บาท

1,450.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 910.00

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับผุ้เข้าร่วมอบรม (ปธ.ปน., กปน., รป

ภ.) ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ แนบท้าย บท.สป. ที่ สส ๗๒๓๐๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑

พ.ย. ๖๔

1

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 540.00

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน

(รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) แนบท้าย บท.สป. ที่ สส ๗๒๓๐๑/๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑

พ.ย. ๖๔

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 641114166507 14/2565 12/11/2564 910.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641114166857 8/2565 12/11/2564 540.00 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

64117265466

เช่าเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย

เมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

1,200.00 บาท

3739900308636 นายธีระยุทธ  อธิโรจน์ 1,500.00
จ้างเหมาเช่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อ

ใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3739900308636 นายธีระยุทธ  อธิโรจน์ 641114211146 9/2565 16/11/2564 1,200.00 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

64117276886

เหมาจัดทำป้ายผ้าไวนิล เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ จำนวน ๔ รายการ

เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
6,717.00 บาท

6,717.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 6,717.00

ป้ายผ้าไวนิล เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งฯ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แพรกหนามแดง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641114223086 10/2564 17/11/2564 6,717.00 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

64117365889

ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง แบบพลาสติก จำนวน ๔ ใบ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

3102202005203 พีวาย เทรดดิ้ง 2,400.00
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง ขนาดกว้างด้านบนไม่น้อยกว่า ๔๐x๔๕ ซม. ขนาดกว้างด้านล่างไม่

น้อยกว่า ๓๐x๓๓ ซม. วัสดุทำด้วยพลาสติกหนา ๓ มม. จำนวน ๔ ใบ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3102202005203 พีวาย เทรดดิ้ง 641114292312 15/2565 22/11/2564 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

64117421764

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๐๒-

๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๘ รายการ
12,321.05 บาท

12,321.05 บาท

3759900116656 นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อนยนต์) 12,321.05

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่

ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส.

รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๘ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3759900116656
นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อน

ยนต์)
641114340479 11/2565 24/11/2564 12,321.05 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

64117443199

จ้างเหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง

ระหว่างสถานที่เลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แพรกหนามแดง จำนวน ๗ หน่วย ในวันรับมอบและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ (วันที่ ๒๗ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
1,900.00 บาท

1,900.00 บาท

1420800051763 นางสาวรุจิรา  ธัญญารักษ์ 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง

1

3400800172656 นายธนกฤต  สมมาศ 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกหนามแดง

2

3301100011139 นางสาวปุณยะฉัตร  ถ้ำกลาง 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง

3

3750300226797 นายทองหล่อ  พวงทอง 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลแพรกหนามแดง

4

3750300583841 นางสาวตวงรัตน์  เลิศงาม 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลแพรกหนามแดง

5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3750300321625 นางนพมาศ  เสระทอง 100.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง

6

1102000726914 นางสาวปฏิญญา  วิญญูพรรณ 300.00

เหมาพาหนะ (รถยนต์) สำหรับขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง สำหรับการ

เลือกตั้ง ส.อบต.แพรกหนามแดง และ นายก อบต.แพรกหนามแดง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑

เขตเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง

7

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1102000726914 นางสาวปฏิญญา  วิญญูพรรณ 641114369517 18/2565 26/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 1420800051763 นางสาวรุจิรา  ธัญญารักษ์ 641114367825 12/2565 26/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3301100011139 นางสาวปุณยะฉัตร  ถ้ำกลาง 641114368836 14/2565 26/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3400800172656 นายธนกฤต  สมมาศ 641114368570 13/2565 26/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 3750300226797 นายทองหล่อ  พวงทอง 641114369024 15/2565 26/11/2564 300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

6 3750300321625 นางนพมาศ  เสระทอง 641114369300 17/2565 26/11/2564 100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

7 3750300583841 นางสาวตวงรัตน์  เลิศงาม 641114369168 16/2565 26/11/2564 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

64117500557

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓

ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๒ - ๓๐,๐๐๐ กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,858.87 บาท

4,858.87 บาท

0745542001673 บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด 4,858.87

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือ

รับประกันและบริการ (ระยะที่ ๒ - ๓๐,๐๐๐ กม.) จำนวน ๘ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745542001673 บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด 641114398971 19/2565 29/11/2564 4,858.87 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

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



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64127418835

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สำหรับงานประมวลผล และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

สำหรับกระดา A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76,000.00 บาท

76,000.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 21,900.00

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (รายละเอียดไม่น้อยกว่าตาม

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม

๒๕๖๓ ข้อ ๑๒)

1

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 19,500.00

3840400046331 ร้านอีซี่ โซลูชั่น 22,000.00

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 53,500.00

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 (ราย

ละเอียดไม่น้อยกว่าตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๔๙)

2

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 38,000.00

3840400046331 ร้านอีซี่ โซลูชั่น 54,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650114288270 31/2565 24/01/2565 57,500.00 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

65017184766

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประเภทรถคุณแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ รวมค่าบริการ จำนวน ๒ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,640.00 บาท

8,640.00 บาท

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 8,640.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กอง

ช่าง) ประเภทรถคุณแต๋น รหัสพัสดุ ๐๒๖-๔๓-๐๐๐๑ รวมค่าบริการ จำนวน ๓

รายการ (รายละเอียดตามท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 650114171568 29/2564 14/01/2565 8,640.00 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

65017188495

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ (กองช่าง)

จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,560.00 บาท

1,560.00 บาท

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 1,560.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท

รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-

๐๐๐๒ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 650114171654 30/2565 14/01/2565 1,560.00 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

65017188860

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ) จำนวน ๒ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 4,500.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก

ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ)  จำนวน ๒

รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650114171729 31/2565 14/01/2565 4,500.00 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

65017283663

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Officejet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑๒ (กองคลัง)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,500.00 บาท

4,500.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 4,500.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท

เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP Officejet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑๒ (กอง

คลัง) ประกอบด้วย เปลี่ยนหัวพิมพ์และเปลี่ยนชุดปั๊มหมึก

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650114255710 32/2565 20/01/2565 4,500.00 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

65017285875

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกอาร์ม และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐

สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,068.00 บาท

5,068.00 บาท

0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด 5,068.00

ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิก

อาร์ม และบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ของรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน

ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559002317
บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี

จำกัด
650114256542 33/2565 20/01/2565 5,068.00 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

65017361638

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๓ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 1,500.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC

ชนิดตั้งโต๊ะ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๓ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753555000105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นาวีคอมพิวเตอร์ 650114298314 34/2565 24/01/2565 1,500.00 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

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



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


