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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 

 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) จากงบประมาณ
สําหรับหมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปแล้วน้ัน 
ประกอบกับปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้
ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดําเนินงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพ่ือขับเคล่ือนให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการดําเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) นั้น  
 

   ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง จึงได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อ               
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในภาพรวมตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
    องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ น้ี และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
    1.1  จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ โดยได้ดําเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ               
(e-GP) เป็นจํานวน 147 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,206,779.22 บาท (แปดล้านสองแสนหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
เก้าบาทย่ีสิบสองสตางค์) โดยแยกเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 143 
โครงการ เป็นเงิน 2,858,446.22 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทย่ีสิบสองสตางค์) 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 5,348,333.00 บาท (ห้าล้าน
สามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยแยกเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 
     (1)  จัดซื้อจัดจ้างจากโครงการ "ตามข้อบัญญัติและต้ังจ่ายรายการใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" เป็นจํานวนเงิน 1,995,053.12 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบ
สามบาทสิบสองสตางค์) 
     (2)  จัดซื้อจัดจ้างจากโครงการ "กันเงิน (รายจ่ายค้างจ่าย) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563"  เป็นจํานวนเงิน 2,000,833.00 บาท (สองล้านแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 
     (3)  จัดซื้อจัดจ้างจากโครงการ "เงินรับฝากอ่ืน" เป็นจํานวนเงิน 95,525.10 
บาท (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยย่ีสิบห้าบาทสิบสตางค์) 
    (4)  จัดซื้อจัดจ้างจากโครงการ "เงินอุดหนุดระบุวัตถุประสงค์ / เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ" เป็นจํานวนเงิน 25,368.00 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
     (5)  จัดซื้อจัดจ้างจากโครงการ "เงินสะสม" เป็นจํานวนเงิน 4,090,000.00 
บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

/1.2 จัดซื้อ... 
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   1.2  จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ โดยมิได้ดําเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(e-GP) เป็นจํานวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,432,203.64 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสาม
บาทหกสิบสี่สตางค์) จากงบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายงบกลาง หมวดงบ
กลาง ประเภทเงินสํารองจ่าย เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง 
ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสมุทรสงคราม (ศบค.จังหวัดสมุทรสงคราม) ให้เร่งดําเนินการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม
อัมพวาร่วมใจ จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ือรองรับผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโค
วิด 19 ได้อย่างเต็มศักยภาพและทันต่อสถานการณ์ ภายใต้คําสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1607/2564 เรื่อง 
การจัดต้ังโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ จังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณโดยถือตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือdระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 4281 ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2563 ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง 
แนวทางการดําเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 โดยให้อ้างอิงราคากลางหน่วยงานของรัฐสามารถใช้วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละคร้ังเป็นราคากลาง ทั้งน้ี ภายใต้หลักเกณฑ์ตามนัยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสอบถามราคาจาก
ผู้ประกอบการโดยตรงอันเป็นแนวทางของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ได้พัสดุน้ันอย่างรวดเร็วที่สุดทันต่อการใช้
ประโยชน์เป็นสําคัญ)  
    ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง                
ได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,638,982.86 บาท (สิบล้านหกแสนสามหม่ืนแปดพันเก้าร้อยแปดสิบ
สองบาทแปดสิบหกสตางค์) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
  2. ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามส่วนที่ 4 การ
ดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 9 โดยได้ดําเนินการจัดซื้อจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement 
: e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ทุกโครงการ ทุกวงเงินงบประมาณ โดยใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดตาม
ระเบียบฯ และจากรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง พบปัญหา 
อุปสรรค ข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 
   2.1 ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) เกิดการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง การประมวลผลช้า ทําให้การบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างมี
ปัญหา หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ จึงทําให้มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากจะต้องดําเนินการจัดพิมพ์
ใหม่    
   2.2  กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) อยู่ตลอดเวลา จึงจําเป็นต้องใช้เวลาใน
การศึกษาทําความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

/2.3  สัญญาณ... 
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   2.3  สัญญาณอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง ที่เป็น
คู่สัญญากับ บริษัท ทีโอที จํากัด ซึ่งหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมีการเข้าใช้บริการเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ไม่
สามารถเช่ือต่อการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ได้อย่างเสถียร มีการหลุดบ่อยครั้ง ประกอบกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ระบบการปฏิบัติการ 
หรือ อะไหล่อุปกรณ์ มีความล่าช้าต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง  
   2.4  การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุในรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวด             
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ เน่ืองจากมีการโอนงบประมาณมา                 
ต้ังจ่ายรายการใหม่ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
   2.5  มีการกระจุกตัวของการจัดซื้อจัดจ้างหลายรายการในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทํา
ให้ต้องเร่งรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ    

2.6  พระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจํานวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน บางเรื่องมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน ก่อให้เกิดปัญหาใน
ปฏิบัติงานได้  
    2.7  ส่วนราชการภายในสังกัด หรือ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ แจ้งความต้องการ 
หรือส่งรายละเอียดขอบเขตงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจะจ้างไม่ชัดเจน  
   2.8  การสืบราคาจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เน่ืองจากบางโครงการต้องรอการสืบ
ราคาจากหลายแหล่งข้อมูลที่มา 
  3.  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ  
   เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค  หรือข้อจํากัด ที่ เ กิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ สําหรับการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ดังน้ี 
   3.1  การโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการใหม่ในรายจ่ายงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ควรดําเนินการไม่เกินไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 
   3.2  ควรมีการกระจายการจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณเพื่อให้การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความผิดพลาด  
   3.3  จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ พนักงานในสังกัดฯ 
เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุ เพ่ือศึกษา พัฒนา ทําความเข้าใจในขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวง 
หนังสือเวียนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3.5  ติดตามผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด 
 
 
         งานพัสดุและทรัพย์สิน 
          กองคลัง 
              เมษายน 2565 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

63097443784

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม

๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36,000.00 บาท

36,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1709900841257 นางสาววณิศรา  หมั่นหา 36,000.00

เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล

แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม

๒๕๖๔)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1709900841257 นางสาววณิศรา  หมั่นหา 631024000425 1/2564 01/10/2563 36,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

63097683812

จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500,000.00 บาท

480,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1759900251671 นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ 480,000.00

จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขต

พื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ (รายละเอียดตามขอบเขตงานที่กำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1759900251671 นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ 631024000127 2/2564 01/10/2563 480,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

63107021208

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 78,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก

งานปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 631014036849 1/2564 02/10/2563 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

63107021274

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48,000.00 บาท

48,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 48,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง

ช่างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 631014037956 2/2564 02/10/2563 48,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

63107021310

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 78,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง

สาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 631014038800 3/2564 02/10/2563 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

63107119693

ซื้อสินค้า จำนวน  ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๑)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,700.00 บาท

3,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด
น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ

๔๘ แก้ว)

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 600.00

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 3,000.00
น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๐๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่าย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 631014088932 4/2564 09/10/2563 3,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)

631014089228 5/2564 09/10/2563 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

63107182286

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขนาด ๒.๔๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,184.00 บาท

5,184.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 5,184.00
ป้ายผ้าไวนิล พร้อมเจาะรูตาไก่ ขนาด ๒.๔๐ x ๗.๒๐ เมตร

จำนวน ๒ ผืน (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

631014133614 1/2564 15/10/2563 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

63107192925

จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,533.00 บาท

9,533.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง 9,533.00

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตาม

สภาพการใช้งาน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน

๘๐-๕๐๑๓ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๑

(รายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม

๒๕๖๓)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง 631014141362 2/2564 16/10/2563 9,533.00 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

63107227431

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๑๐ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,746.00 บาท

6,746.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 6,746.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่อง

พิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๑๐

ประเภท DRUM OKI B412 จำนวน ๑ ชุด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)

631014166780 3/2564 20/10/2563 6,746.00 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

63107251793

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,736.00 บาท

9,736.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 9,736.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น HP

Officejet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑๒ จำนวน ๓

รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)

631014185432 4/2564 21/10/2563 9,736.00 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

63107325106

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด (ชุดตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑-๑๓๒ และจุดที่ ๑-๑๔๙ จำนวน ๑๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,080.00 บาท

3,080.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300228749 นายสากล  กุลหอม  (ร้านสากล การไฟฟ้า) 3,080.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด

(ตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ราย

ละเอียดตามที่กำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300228749 นายสากล  กุลหอม  (ร้านสากล การ

ไฟฟ้า)

631014240836 5/2564 27/10/2563 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

63107326253

ซื้อแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ และใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,122.00 บาท

10,122.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 9,582.00
ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้งานใน

ราชการ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 240.00
แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้งานในราชการ (สำนักงานปลัด)

จำนวน ๒ รายการ

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 300.00
แบบพิมพ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้งานในราชการ (กองช่าง)

จำนวน ๑ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง

631014240919 6/2564 27/10/2563 10,122.00 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

63107349065

จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,640.00 บาท

2,640.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700800478621 นายพัฒนพงศ์ จันทะพันธ์ (อู่ประเสริฐมอเตอร์) 2,640.00

ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม

รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800478621 นายพัฒนพงศ์ จันทะพันธ์ (อู่

ประเสริฐมอเตอร์)

631014256811 6/2564 28/10/2563 2,640.00 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

63107349140

จ้างเหมาเรือพร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมคนขับ เพื่อใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย

เมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000.00 บาท

2,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3739900308636 นายธีระยุทธ  อธิโรจน์ 1,500.00
จ้างเหมาเรือ พร้อมเครื่องยนต์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๐

ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน ๑ ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3739900308636 นายธีระยุทธ  อธิโรจน์ 631014263074 7/2564 29/10/2563 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

63107359423

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน เพื่อใช้สำหรับโครงการปกป้องสถาบัน ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

432.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

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

จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

631014266673 8/2564 29/10/2563 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

63107230532

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก จำนวน ๕ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38,000.00 บาท

38,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1100801149298 นายณัฐนันท์  บุระรัตน์ (ร้านแฟนแตสติก เฟอร์นิเจอร์) 16,000.00

โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๕x๖๖x๗๕

ซม. มีลิ้นชักเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า ๓ ลิ้นชัก และมีกุญแจ

ล๊อก จำนวน ๒ ตัว

3750300061798 นายสาโรจน์ สุวรรณคร (ร้านแม่กลองลิฟวิ่งเซ็นเตอร์) 13,000.00

1100801149298 นายณัฐนันท์  บุระรัตน์ (ร้านแฟนแตสติก เฟอร์นิเจอร์) 27,000.00

โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๗๗x๗๕

ซม. มีลิ้นชักเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า ๖ ลิ้นชัก และมีกุญแจ

ล๊อก จำนวน ๓ ตัว

3750300061798 นายสาโรจน์ สุวรรณคร (ร้านแม่กลองลิฟวิ่งเซ็นเตอร์) 21,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300061798 นายสาโรจน์ สุวรรณคร (ร้านแม่

กลองลิฟวิ่งเซ็นเตอร์)

631114164841 10/2564 13/11/2563 34,000.00 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

63107234549

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก จำนวน ๑ ตัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300061798 นายสาโรจน์ สุวรรณคร (ร้านแม่กลองลิฟวิ่งเซ็นเตอร์) 7,000.00

โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๗๗x๗๕

ซม. มีลิ้นชักเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า ๖ ลิ้นชัก และมีกุญแจ

ล๊อก

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300061798 นายสาโรจน์ สุวรรณคร (ร้านแม่

กลองลิฟวิ่งเซ็นเตอร์)

631114165037 11/2564 13/11/2563 7,000.00 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

63117055099

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องกรองน้ำและถังพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,000.00 บาท

25,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0145542000508 บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จำกัด 24,950.00

เครื่องกรองน้ำและถังพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดไม่น้อยกว่า

ขอบเขตที่กำหนด)

3250100160177 นายสุเจตน์  สร่างกมล (ร้านเจตน์เครื่องกรองน้ำ) 16,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3250100160177 นายสุเจตน์  สร่างกมล (ร้าน

เจตน์เครื่องกรองน้ำ)

631114253995 13/2564 24/11/2563 16,500.00 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

63117170185

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประเภทกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๐ รีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,250.00 บาท

6,250.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3100500382551 ศรีสุวรรณ 6,250.00กระดาษถ่ายเอกสารสีขาว ขนาด A4 ความหนา ๘๐ แกรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 631114133729 7/2564 11/11/2563 6,250.00 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

63117174191

ซื้อจ้าง สินค้า จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมชาวแพรกหนามแดงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,920.00 บาท

9,652.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด
ป้ายผ้าไวนิล พร้อมเจาะรูตาไก่ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร

จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 432.00

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม)

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด
น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๒๐ ลัง (ลังละ

๔๘ แก้ว)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 1,200.00

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 8,020.00
น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ (ตาม

รายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม)

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

631114134154 9/2564 11/11/2563 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)

631114134213 8/2564 11/11/2563 1,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 631114134287 9/2564 11/11/2563 8,020.00 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

63117182880

จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑ จุด (จุดที่ ๕ บริเวณบ้านคุณบุญเยี่ยม อาจแก้ว หมู่ที่ ๓ รหัสพัสดุ

๔๙๕-๖๑-๐๐๑๔, ๔๙๕-๖๑-๐๐๑๕, ๔๙๕-๖๑-๐๐๑๖ จำนวน ๓ กล้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,700.00 บาท

8,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105551042862 บริษัท เอสพีที ซีเคียวริเทค จำกัด 48,150.00

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่าย จำนวน ๑ จุด (จุด

ที่ ๕ บริเวณบ้านคุณบุญเยี่ยม อาจแก้ว หมู่ที่ ๓ (ราย

ละเอียดตามแนบท้าย)

1700800046953 ไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น 8,700.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700800046953 ไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น 631114191442 12/2564 18/11/2563 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

63117187706

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กก-๖๑๘๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๓

(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,100.00 บาท

1,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 1,100.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์

ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑

กก-๖๑๘๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๓

จำนวน ๒ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 631114149568 10/2564 12/11/2563 1,100.00 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

63117238543

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องพิมพ์เช็ค (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,100.00 บาท

32,100.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105546091567 บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยีจำกัด 31,030.00เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามกำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546091567 บริษัท พีอาร์เอ็น เทคโนโลยีจำกัด 631114253227 12/2564 24/11/2563 28,000.00 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

63117239037

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ รหัสพัสดุ ๔๖๙-๕๘-๐๐๑๗ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เครื่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
950.00 บาท

950.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 950.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟ รหัสพัสดุ ๔๖๙-๕๘-

๐๐๑๗ (กองสาธารณสุขฯ)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)

631114187705 11/2564 16/11/2563 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

63117396656

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
570.00 บาท

570.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 570.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์

ยานพาหนะ ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ก

จค-๓๒๗ สส. รหัสพัสดุ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๒

รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 631114300510 13/2564 27/11/2563 570.00 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

63117400465

จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) ตั้งแต่วันที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑๐๙ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26,160.00 บาท

26,160.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300582631 นางแถม  อมศิริ 26,160.00

ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มี

ปริมาณและคุณภาพตามหลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ

วันละ ๑๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๙ วันทำการ

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

๒๕๖๔)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300582631 นางแถม  อมศิริ 631114312996 14/2564 30/11/2563 26,160.00 ส่งงานตามกำหนด 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

63087348322

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
979,000.00 บาท

893,309.09 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 795,000.00

ก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อม

ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง

(รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๓ และแบบอื่นที่

กำหนด)

0753542000161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา 850,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 631222025561 3/2564 30/12/2563 795,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

63097500981

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

550,000.00 บาท

534,698.78 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0703557001133 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย คอร์เปอเรชั่น 494,890.00

ก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (ราย

ละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่

๐๑๑/๒๕๖๓ และแบบอื่นตามที่กำหนด)

0705556001794 บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด 479,000.00

0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 463,333.00

0753542000161 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา 520,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 631222025575 4/2564 30/12/2563 463,333.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

63127023020

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

๖๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,135.00 บาท

5,135.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 5,135.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์

ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กระบะท้ายลาด)

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๕๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ

๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 631214028008 152564 02/12/2563 5,135.00 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

63127070481

ซื้อน้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) จำนวน ๓๐ ลัง สำหรับให้บริการแก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100.00 บาท

1,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 1,800.00

น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๒๐ มล. จำนวน

๓๐ ลัง (ลังละ ๔๘ ถ้วย) ซึ่งผ่านการรับรองโดยองค์การ

อาหารและยา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)

631214061739 16/2564 03/12/2563 1,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

63127071324

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่

๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,700.00 บาท

6,600.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด
น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ

๔๘ แก้ว)

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 600.00

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 4,200.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๔๐ ลิตร (ตาม

รายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม)

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 1,800.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๖๐ ลิตร

(ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 631214059537 15/2564 03/12/2563 6,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)

631214059092 14/2564 03/12/2563 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

63127299939

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ผืน และจัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ยาว ๓ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,592.00 บาท

3,592.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 2,592.00

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน

๓ ผืน โดยเจาะรูตาไก่ (รายละเอียดข้อความตามแบบที่

กำหนด)

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓

นิ้ว ความยาว ๓ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) 800.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

631214228869 16/2564 17/12/2563 2,592.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้าน

สมบัติ)

631214229000 17/2564 17/12/2563 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

63127361377

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ - ๔๓๗๔ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

625.00 บาท

625.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 625.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมด

สภาพของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ - 4374

สมุทรสงคราม จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบ

ท้าย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 631214341392 17/2564 24/12/2563 625.00 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

63127362162

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐ แรงม้า ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑

(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10,590.00 บาท

10,590.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 10,590.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมด

สภาพเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ ขนาด ๒๐

แรงม้า ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-

๐๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การ

ช่าง)

631214341902 18/2564 24/12/2563 10,590.00 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

63127362454

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ยี่ห้อ Honda รุ่น GX๓๙๐ Mega ขนาด ๑๓ แรงม้า รหัสพัสดุ ๐๙๙-๖๑-๐๐๐๓

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,440.00 บาท

3,440.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 3,440.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมด

สภาพของเครื่องยนต์เบนซิน ยี่ห้อ Honda รุ่น GX๓๙๐

Mega ขนาด ๑๓ แรงม้า รหัสพัสดุ ๐๙๙-๖๑-๐๐๐๓

จำนวน ๖ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การ

ช่าง)

631214342266 19/2564 24/12/2563 3,440.00 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

63127427722

ซื้อพัสดุ จำนวน ๗ รายการ และขอจ้างพัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,155.00 บาท

11,708.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700300027085 นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสายชล) 2,428.00

จัดซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ (ตามแนบท้าย) เพื่อใช้

สำหรับบริการประชาชนในการตั้งศูนย์อำนวยการบริการ

ประชาชน

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ)

3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์

3750300387898 วิชัย สังขสูตร

3700300027085 นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสายชล)

จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒

นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน สำหรับติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) 100.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์

3750300387898 วิชัย สังขสูตร

3700300027085 นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสายชล)

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๐.๘๐ x ๘.๐๐ เมตร พร้อม

เจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน และป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x

๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑ ป้าย (ราย

ละเอียดตามข้อความกำหนด)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 1,680.00

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ)

3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์

3750300387898 วิชัย สังขสูตร

3700300027085 นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสายชล)

จ้างเหมาเช่าประดับหลอดไฟแสงสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์

จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด บริเวณสถานที่ตั้งจุดบริการ

ประชาชน (ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔

มกราคม ๒๕๖๔)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ)

3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์ 4,500.00

3750300387898 วิชัย สังขสูตร

3700300027085 นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสายชล)จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรับตั้งจุดบริการประชาชน  ขนาด



6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

๕.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓ หลัง (ระหว่างวันที่ ๒๙

ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ)

3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์

3750300387898 วิชัย สังขสูตร 3,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300027085 นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสาย

ชล)

631214342681 18/2564 24/12/2563 2,428.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

631214342925 20/2564 24/12/2563 1,680.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้าน

สมบัติ)

631214342829 19/2564 24/12/2563 100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์ 631214342992 21/2564 24/12/2563 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 3750300387898 วิชัย สังขสูตร 631214343046 22/2564 24/12/2563 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

63127447097

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ ป้าย และจัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

ยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11,715.00 บาท

11,340.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 8,640.00

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อม

โครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๒ ป้าย (รายละเอียดตามข้อความ

กำหนด)

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 1,200.00

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ ขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร พร้อม

เจาะรูตาไก่ จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามข้อความ

กำหนด)

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ)

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒

นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) 1,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)

631214363585 23/2564 25/12/2563 9,840.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้าน

สมบัติ)

631214363692 20/2564 25/12/2563 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

64017072493

จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,545.00 บาท

2,545.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 2,545.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อม

สภาพ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐

สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๔

รายการ (ตามแนบท้าย)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 640114064697 24/2564 07/01/2564 2,545.00 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

64017075484

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,700.00 บาท

1,700.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 1,700.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด เครื่อง

สำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)

640114065966 25/2564 07/01/2564 1,700.00 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

64017075993

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

(สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,500.00 บาท

15,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 15,500.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ครุภัณฑ์

สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น

TASKalfa-๓๐๑๑i รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 640114067472 26/2564 07/01/2564 15,500.00 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

64017159616

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,708.00 บาท

6,708.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 4,560.00

แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ ความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า ๗๕% ขนาดบรรจุขวดไม่น้อยกว่า

๕๐๐ มล.ล. จำนวน ๒๔ ขวด

1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 2,148.00

สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่

น้อยกว่า ๗๕% ขนาดบรรจุขวดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มล.ล.

จำนวน ๑๒ ขวด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 640114128591 21/2564 11/01/2564 6,708.00 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

64017257425

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 บาท

118,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105560198641 บริษัท เอส.พี. แคร์ ยู จำกัด 110,000.00

เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง

(รายละเอียดไม่น้อยกว่าคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๕,

๔๓)

0705552000599 บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 116,000.00

3110401320069 ร้านรามอินเตอร์ 119,000.00

3170300194726 สหเคมี ภัณฑ์ 118,000.00

3700100946478 พีพี พาณิชย์ 118,000.00

3709900179542 ท๊อปซัน เคมเทกซ์ 108,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709900179542 ท๊อปซัน เคมเทกซ์ 640101010864 2/2564 27/01/2564 108,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64017379222

จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม จำนวน ๓๐๐ เล่ม (๕๒ หน้ารวมปก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705546000949 บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด 33,000.00

วารสารประชาสัมพันธ์ ขนาดกระดาษ A๔ พิมพ์ ๔ สีทั้งเล่ม

จำนวน ๕๒ หน้ารวมปก เนื้อในกระดาษอาร์ต ๑๒๐ แกรม

และปกกระดาษอาร์ต ๒๖๐ แกรม อาบยูวี เข้าเล่มมุง

หลังคา (รายละเอียดตามข้อความและรูปแบบที่กำหนด)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705546000949 บริษัท ธรรมรักษ์การพิมพ์ จำกัด 640114311965 27/2564 21/01/2564 30,000.00 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

64017392987

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

๑,๐๐๐ ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,499.00 บาท

9,499.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด 9,499.00

ตรวจเช็ค/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษา

เครื่องยนต์รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน

ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑ (ตามคู่มือการใช้

งาน รอบ ๑,๐๐๐ ชม.) จำนวน ๓ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี

จำกัด

640114319644 28/2564 21/01/2564 9,499.00 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

64017481168

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

ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ (ระยะที่ ๑ รอบ ๑๕,๐๐๐ กม. หรือ ๑๒ เดือนแล้วแต่อย่างใดถึงก่อน (สำนักงานปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,923.07 บาท

4,923.07 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0745542001673 บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด 4,923.07

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปของ

รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๖๗๗๒ สมุทรสงคราม รหัส

พัสดุ ๐๐๒-๖๓-๐๐๐๓ ตามสมุดคู่มือรับประกันและบริการ

(ระยะที่ ๑) จำนวน ๙ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745542001673 บริษัท มหาชัย คาร์ มาร์ท จำกัด 640114392714 29/2564 25/01/2564 4,923.07 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

64017393204

ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดบรรจุ ๑๘ ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย พร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-๐๐๐๑

(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
850.00 บาท

850.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3700800035753 นางสาวนาตยา  ตรงเที่ยง (ร้าน ส.เจริญอะไหล่ยนต์) 850.00

น้ำมันหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดบรรจุ ๑๘

ลิตร เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย พร้อมกระเช้า

ทะเบียน ๘๐-๗๔๑๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๒๑-๕๙-

๐๐๐๑ จำนวน ๑ ถัง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800035753 นางสาวนาตยา  ตรงเที่ยง (ร้าน ส.

เจริญอะไหล่ยนต์)

640114347431 22/2564 22/01/2564 850.00 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

63127165531

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (สำนักงาปลัดฯ)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

0105552106163 บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด 169,595.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้อง

ประชุม อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๙/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง (ราย

ละเอียดตามขอบเขตงานที่กำหนด)

1

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 150,000.00

1700800046953 ไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น 133,400.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700800046953 ไอที เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น 640201004594 3/2564 16/02/2564 133,400.00 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

64017553812

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร วัสดุทำด้วยโพลีเอสทีลีน (Polyethylene  PE) ทึบแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ จำนวน ๔ ถัง (กองช่าง)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,600.00 บาท

25,600.00 บาท

0753535000088 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ 27,960.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๑,๕๐๐ ลิตร วัสดุทำด้วยโพลีเอส

ทีลีน (Polyethylene  PE) ทึบแสง ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ จำนวน ๔ ถัง
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753535000088 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ 640214010647 23/2564 01/02/2564 25,600.00 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

64027059264

ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชน (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

600.00 บาท

600.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 600.00น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640214056252 24/2564 03/02/2564 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

64027063333

เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online

เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,000.00 บาท

4,000.00 บาท

3769900094202 ตุ้ม 4,000.00
เช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ Hosting และต่ออายุโดเมนเนมภายใต้เว็บไซต์ชื่อ www.

phragnamdang.go.th พร้อมทั้งจัดจ้างผู้ดูแลระบบ Online (รายปี)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3769900094202 ตุ้ม 640214057322 30/2564 03/02/2564 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

64027122295

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,810.00 บาท

13,810.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 13,810.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640214103164 25/2564 08/02/2564 13,810.00 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

64027122712

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,490.00 บาท

32,490.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 32,490.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640214103191 26/2564 08/02/2564 32,490.00 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

64027122858

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,480.00 บาท

10,480.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 10,480.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640214103208 27/2564 08/02/2564 10,480.00 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

64027122974

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,390.00 บาท

2,390.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 2,390.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640214103231 28/2564 08/02/2564 2,390.00 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

64027156993

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๙ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

685.00 บาท

685.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 685.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๙ จำนวน ๒ รายการ (ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640214132643 32/2564 08/02/2564 685.00 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

64027157205

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

535.00 บาท

535.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 535.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๖ จำนวน ๑ รายการ (ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640214132591 31/2564 08/02/2564 535.00 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

64027235759

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

42,654.00 บาท

42,654.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 19,254.00
วัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตาม

แนบท้าย)
1

3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 23,400.00
วัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น

TASKalfa-๓๐๑๑I (TK-๗๑๑๙) รหัสพัสดุ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๖ ตลับ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640214221764 29/2564 15/02/2564 19,254.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 640214222090 30/2564 15/02/2564 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

64027235792

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,110.00 บาท

11,110.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 11,110.00
วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน ๑๗ รายการ (ราย

ละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640214222477 31/2564 15/02/2564 11,110.00 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

64027235812

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,049.00 บาท

3,049.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 3,049.00
วัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตาม

แนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640214222631 32/2564 15/02/2564 3,049.00 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

64027235830

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,690.00 บาท

4,690.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 4,690.00
วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ (ราย

ละเอียดตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640214222767 33/2564 15/02/2564 4,690.00 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

64027357629

ซื้อสินค้า จำนวน ๖ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ สำหรับเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110,500.00 บาท

100,806.00 บาท

3101202802498
คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิสราภรณ์ศรี

ผู้จัดการ
28,440.00

จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (สารเคมีกำจัดยุงพาหนะ

นำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๒๔ ขวด/ลิตร
1

3101202802498
คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา อิสราภรณ์ศรี

ผู้จัดการ
30,000.00

จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส ) ชนิดบรรจุซอง ซองละ

๕๐ กรัม (สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก) รายละเอียดตาม

คุณลักษณะที่กำหนด จำนวน ๑๐ ลัง (ลังละ ๕๐๐ ซอง)

2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 22,500.00
จัดซื้อน้ำมันดีเซล B7 เพื่อใช้สำหรับผสมน้ำยาเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ตามอัตราส่วน)

จำนวน ๗๕๐ ลิตร
3

0703532000478 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม 6,000.00
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

3411900402638 นางสาวทิฐินันทพร ชาวกล้า (ร้าน M.T SERVICE) 8,000.00
จัดซื้อชุดป้องกันสารเคมี สำหรับผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๐ ชุด

(รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด)
7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



3411900402638 นางสาวทิฐินันทพร ชาวกล้า (ร้าน M.T SERVICE) 240.00
จัดซื้อผ้าปิดจมูกหรือหน้ากากอนามัย Disposable Ear-Loop Face mask จำนวน ๒

กล่อง (๕๐ แผ่น/กล่อง)
8

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703532000478 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลาปิโตรเลียม 640214320079 36/2564 22/02/2564 6,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 640214346806 37/2564 22/02/2564 22,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3101202802498
คณะบุคคลนารดา โดย นางพิลิปดา

อิสราภรณ์ศรี ผู้จัดการ
640214317731 34/2564 22/02/2564 58,440.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3411900402638
นางสาวทิฐินันทพร ชาวกล้า (ร้าน

M.T SERVICE)
640214318437 35/2564 22/02/2564 8,240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640214319396 33/2564 22/02/2564 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

64027228134

จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ. ๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วังทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,000.00 บาท

14,126.34 บาท

3700200346146 นายสมหมาย โซวเซ็ง 14,000.00

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสาย สส.ถ. ๒๙-๐๐๗ สายบ้านสะพานหัน - สำนักสงฆ์วัง

ทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ราย

ละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700200346146 นายสมหมาย โซวเซ็ง 640314177905 34/2564 11/03/2564 14,000.00 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

64027423881

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

412,000.00 บาท

397,971.27 บาท

0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 397,000.00

ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลแพรกหนามแดง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว

๑๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แพรกหนามแดง เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๓ และ

แบบอื่นที่กำหนด)

1

0753559000037 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวีร์บิลดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 420,000.00

3750100522261 โยธาพัฒ์ 436,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753540000163 แหลมใหญ่ก่อสร้าง 640322015690 5/2564 17/03/2564 397,000.00 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

64037243875

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส. รหัสพัสดุ

๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,206.00 บาท

6,206.00 บาท

3759900116656 นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อนยนต์) 6,206.00

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่

ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สส.

รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3759900116656
นายธนัชพงศ์ ธีระอัคราวิชญ์ (อู่เพื่อน

ยนต์)
640314209509 35/2564 12/03/2564 6,206.00 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

64037251232

จ้างซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔

การส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,800.00 บาท

2,732.00 บาท

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

เจาะรูตาไก่ (รายละเอียดตามข้อความที่กำหนด)
1

3700800005536 นายเพลิน  กาทอง 1,000.00
จ้างเหมาเช่าพาหนะรับ-ส่ง ขนคนโดยสาร (บรรจุคนได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ คน) ประเภท

รถโดยสารประจำทาง ขนาด ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น จำนวน ๑ คัน
2

3100500382551 ศรีสุวรรณ 1,040.00

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ จำนวน ๒๖ ชุด (ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย สมุด

จำนวน ๑ เล่ม, ปากกาน้ำเงิน จำนวน ๑ ด้าม และถุงผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๒๔

ซม. จำนวน ๑ ใบ)

3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640314230505 38/2564 15/03/2564 1,040.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800005536 นายเพลิน  กาทอง 640314231710 37/2564 15/03/2564 1,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640314230989 36/2564 15/03/2564 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

64037251753

ซื้อสินค้า จำนวน ๑ รายการ และจัดจ้างสินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85,700.00 บาท

84,816.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 5,616.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ จำนวน ๑๓

ผืน (รายละเอียดตามข้อความที่กำหนด)
1

3709900132406 นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว 7,200.00
จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (เบิกจ่ายตามจำนวนที่สำรวจจริง) ไม่เกิน

จำนวน ๒.๔๐๐ ตัว (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)
2

3120100516495 พี.เค.รุ่งเรือง ซัพพลาย 60,000.00
จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒,๔๐๐ ชุด (รายละเอียดวัสดุ

อุปกรณ์ตามแนบท้าย)
3

3341501586051 ดีเทรดดิ้ง 72,000.00

3349900023953 แรบบิท โกลด 67,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3120100516495 พี.เค.รุ่งเรือง ซัพพลาย 640314301132 39/2564 18/03/2564 60,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640314300955 38/2564 18/03/2564 5,616.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3709900132406 นางนวลจันทร์ สีแสงเขียว 640314301054 39/2564 18/03/2564 7,200.00 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

64037514202

จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพครุภัณฑ์กองช่าง จำนวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ๒ สูบ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑,

เครื่องยนต์ดีเซล รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๔-๐๐๐๒ และเรือกำจัดวัชพืช รหัสพัสดุ ๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13,260.00 บาท

13,260.00 บาท

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 1,880.00

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพ เครื่องยนต์เบนซิน ๔

จังหวะ ๒ สูบ ยี่ห้อ Honda รุ่น GXV๖๒๐ รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๑-๐๐๐๑ (ใช้ร่วมกับเรือ

ท้องแบน) จำนวน ๓ รายการ

1

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 940.00
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า

รหัสพัสดุ ๐๙๙-๕๔-๐๐๐๒ (ใช้ร่วมกับเรือกำจัดวัชพืช) จำนวน ๒ รายการ
2

3750300425382 นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การช่าง) 10,440.00
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดตามสภาพเรือกำจัดวัชพืช รหัสพัสดุ

๐๓๓-๕๔-๐๐๐๓ (ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อคูโบต้า) จำนวน ๗ รายการ
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300425382
นายสุเชษฐ  บุญลือ (อู่สมบูรณ์การ

ช่าง)
640314433673 40/2564 29/03/2564 13,260.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64037515625

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง รหัสพัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ และรหัสพัสดุ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖ (กองสาธารณสุขฯ)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,570.00 บาท

22,570.00 บาท

3700100946478 พีพี พาณิชย์ 13,800.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รหัส

พัสดุ ๐๕๔-๔๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑๒ รายการ
1

3700100946478 พีพี พาณิชย์ 8,770.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน รหัส

พัสดุ ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๖ จำนวน ๑๐ รายการ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700100946478 พีพี พาณิชย์ 640314433853 41/2564 29/03/2564 22,570.00 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

64037602777

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) ประเภทเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,746.00 บาท

6,746.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 6,746.00
ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่อง

พิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๓๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๕ จำนวน ๒ รายการ
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640314498659 42/2564 31/03/2564 6,746.00 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

64047009693

พัสดุ จำนวน ๔ รายการ และขอซื้อพัสดุ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

16,105.00 บาท

15,026.00 บาท

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

ตั้งศูนย์อำนวยการบริการประชาชน
1

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) 700.00
จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ เมตร

จำนวน ๓๕ ท่อน สำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
2

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 4,416.00จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลฯ จำนวน ๓ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)3

3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์ 4,500.00
จ้างเหมาเช่าประดับหลอดไฟแสงสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด

บริเวณสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
4

3750300387898 วิชัย สังขสูตร 3,000.00
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ขนาด ๕.๐๐ X ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๓ หลัง พร้อมติดตั้ง บริเวณ

สถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700300027085
นางสาวสายชล  บัวหลวง  (ร้านสาย

ชล)
640414024602 40/2564 02/04/2564 2,410.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640414025604 43/2564 02/04/2564 4,416.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3750100347779
นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้าน

สมบัติ)
640414024710 41/2564 02/04/2564 700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3750300223640 นายนิคม บรรเทาทุกข์ 640414026119 45/2564 02/04/2564 4,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 3750300387898 วิชัย สังขสูตร 640414025983 44/2564 02/04/2564 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

64047076415

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

๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,770.00 บาท

20,770.00 บาท

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 20,770.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถ

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

พัสดุ ๐๑๓-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 640414062513 46/2564 05/04/2564 20,770.00 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

64047121863

ซื้อพัสดุ จำนวน ๒ รายการ และขอจ้างพัสดุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,200.00 บาท

1,320.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 600.00
จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๑๐ ลัง (๔๘ แก้ว/ลัง) สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล
1

3100500382551 ศรีสุวรรณ 288.00จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับการประชาคม (ตามแนบท้าย)2

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

จำนวน ๑ ผืน
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640414117763 43/2564 09/04/2564 288.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640414117897 47/2564 09/04/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640414117517 42/2564 09/04/2564 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

64047220723

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

และหมายเลขทะเบียน ๑กก-๖๑๘๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,350.00 บาท

1,350.00 บาท

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 355.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท

รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจค-๓๒๗ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๘-

๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ (ตามแนบท้าย)

1

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 995.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท

รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กก-๖๑๘๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-

๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ (ตามแนบท้าย)

2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 640414181248 48/2564 19/04/2564 1,350.00 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

64047266552

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

จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,266.37 บาท

7,266.37 บาท

0755533000066 บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ 7,266.37

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ จำนวน ๑๒

รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755533000066 บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ 640414220248 49/2564 21/04/2564 7,266.37 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

64047319297

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ รายการ และจ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25,475.00 บาท

24,775.00 บาท

3750100347779 นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้านสมบัติ) 750.00
จัดซื้อไม้ยูคาลิปตัส (สำหรับติดตั้งป้าย) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว

ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร (ขนาดเท่าๆกัน) จำนวน ๕๐ ท่อน
1

0753535000088 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ 16,000.00
จัอซื้อวงบ่อ/ส้วมคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่

น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐๐ ใบ
2

0753535000088 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ 825.00จัดซื้อสีสเปรย์ (สีน้ำเงิน) แบบกระป๋อง ขนาดบรรจุ ๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑๕ กระป๋อง3

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 7,200.00
จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๐

ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)
4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0753535000088 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.แสงวณิชค้าวัสดุ 640414270421 45/2564 26/04/2564 16,825.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640414270642 50/2564 26/04/2564 7,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 3750100347779
นายสมบัติ น้อยเฉลิม (ร้านล้าน

สมบัติ)
640414270071 44/2564 26/04/2564 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

64047339835

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น W๒๐๗๒b รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (ศพด.ต.แพรกหนามแดง)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,525.00 บาท

3,525.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 3,525.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น W๒๐๗๒b รหัสพัสดุ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ (ศพด.ต.

แพรกหนามแดง) จำนวน ๒ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640414273894 51/2564 26/04/2564 3,525.00 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

64047403697

ซื้อซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่

๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,570.00 บาท

9,360.00 บาท

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

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 5,400.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๑๘๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 2,700.00
น้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๓๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 640414320994 47/2564 28/04/2564 8,100.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640414320783 46/2564 28/04/2564 1,260.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64057035376

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16,371.00 บาท

16,371.00 บาท

3759900107681 นางศิริพร แสงอุกรณ์ 16,371.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดหมดสภาพ สำหรับครุภัณฑ์สำนัก

งาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง ภายในสำนักงาน อบต.แพรก

หนามแดง (รายละเอียดตามแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3759900107681 นางศิริพร แสงอุกรณ์ 640514038656 52/2564 05/05/2564 16,371.00 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

64057069173

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,180.00 บาท

3,180.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 2,350.00เครื่องบันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดีสก์) External ขนาด ๒TB1

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 700.00เม้าส์ USB2

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 130.00แผ่นรองเม้าส์3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640514068331 48/2564 07/05/2564 3,180.00 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

64057070335

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,320.00 บาท

17,320.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 17,000.00
หมึกพิมพ์เลเซอร์ (สีดำ) เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ OKI B๔๑๒ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-

๐๐๑๑ จำนวน ๔ ตลับ
1

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 320.00แผ่น CD-R จำนวน ๑ กล่อง (๕๐ แผ่น/กล่อง)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640514068740 49/2564 07/05/2564 17,320.00 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

64057155311

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับ ศพด.ต.แพรกหนามแดง (หน่วยงานภายใต้สังกัด

อบต.แพรกหนามแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,840.00 บาท

3,840.00 บาท

0755560001094 บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017) จำกัด 3,840.00

วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน

การติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับ ศพด.ต.แพรกหนามแดง (หน่วยงานภายใต้สังกัด อบ

ต.แพรกหนามแดง) (ตามรายการแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755560001094
บริษัท รุ่งเรืองการไฟฟ้า (2017)

จำกัด
640514148320 50/2564 13/05/2564 3,840.00 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

64057303920

จ้างและซื้อ สินค้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
850.00 บาท

732.00 บาท

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

ตามแบบกำหนด)
1

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 300.00น้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. (๔๘ แก้ว/ลัง)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640514253867 53/2564 21/05/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640514253887 51/2564 21/05/2564 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

64017547360

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3,698,800.00 บาท

3,611,985.10 บาท

0343545000394 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างไทยการโยธา2018 3,337,700.00

ปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.29-003 สายบ้านคลองคต - บ้านแพรกหนามแดง หมู่ที่ 6

เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ราย

ละเอียดตามแบบที่กำหนด)

1

0703526000160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993 2,650,000.00

0703544000273 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสร้างสถาปัตย์ 3,199,000.00

0703545000218 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา 3,200,000.00

0703547000142 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ก่อสร้าง 3,050,000.00

0703555000318 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย (1978) 3,000,000.00

0705539000441 บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด 3,555,555.55

0705555000247 บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด 2,938,350.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0755541000126 บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด 3,570,000.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0703526000160
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง

1993
640622011357 7/2564 22/06/2564 2,650,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64057199383

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
31,500.00 บาท

31,500.00 บาท

1700400256853 นางสาววนิดา  ชูศรี 31,500.00

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง

และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รายละเอียดตามขอบเขตงานจ้าง)

1

3770600229767 นางสาวชลธิชา  ไม้แหลม 31,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400256853 นางสาววนิดา  ชูศรี 640624001473 6/2564 14/06/2564 31,500.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64067062651

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ วัน

สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๑๔๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128,466.96 บาท

128,466.96 บาท

0105542091554 บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 128,466.96นมพร้อมดื่ม U.H.T ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๖,๔๒๘ กล่อง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

จำกัด
640601002563 4/2564 07/06/2564 128,466.96 ส่งงานตามกำหนด 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

64067143758

จ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑๔

มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๙๒ วันทำการ ๆ ละ ๗ คน ๆ ละ ๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12,880.00 บาท

12,880.00 บาท

3750300582631 นางแถม  อมศิริ 12,880.00

ประกอบอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามหลักโภชนาการให้มีปริมาณและคุณภาพตาม

หลักวิชาการที่ผู้มีอาชีพพึงกระทำ วันละ ๗ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๙๒ วันทำการ

(ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3750300582631 นางแถม  อมศิริ 640614124628 54/2564 10/06/2564 12,880.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64067335655

ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,200.00 บาท

9,200.00 บาท

0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 9,200.00
ยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น พร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน บจ-๔๓๗๔ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๕-๐๐๐๒
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745557002484 บริษัท ศุภชัยยางยนต์ จำกัด 640614295544 53/2564 21/06/2564 9,200.00 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

64067444351

ซื้อสินค้า จำนวน ๓ ประเภท เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์กำจัดขยะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ (ลงแขกลงคลอง ครั้งที่ ๔)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,050.00 บาท

3,000.00 บาท

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 300.00จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)1

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 1,800.00
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซล B๗ จำนวน ๖๐ ลิตร (ตามรายการใบสั่งจ่ายวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 900.00
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๓๐ ลิตร (ตามรายการ

ใบสั่งจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 640614377296 55/2564 24/06/2564 2,700.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640614377177 54/2564 24/06/2564 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

64067501003

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิกบุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๑

พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,240.00 บาท

5,240.00 บาท

0705559002317 บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี จำกัด 5,240.00

จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด บริเวณซีลกระบอกไฮดรอลิก

บุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ยี่ห้อคูโบต้า ทะเบียน ตค-๑๒๐ สส. รหัสพัสดุ ๐๑๘-

๖๐-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0705559002317
บริษัท คูโบต้าพานแทรกเตอร์ราชบุรี

จำกัด
640614422975 55/2564 28/06/2564 5,240.00 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

64067519698

ซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาพยาบาลสัตว์ป่วย จำนวน ๖ ประเภท สำหรับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินที่เกิดขึ้นในสัตว์ในชนิดโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่

ในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63,950.00 บาท

63,950.00 บาท

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 12,000.00
กลุ่มยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อ ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Gentamycin (Miramycin gentamicin

Sulfate 40mg.inj) ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด
1

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 18,000.00
กลุ่มยากำจัดแมลง ได้แก่  ยาอะมิทราช (Ecto-Tak) วัว แอคโตแทค  ขนาด ๕๐๐ ซีซี

/ขวด
2

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 22,750.00กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Tolfidine inj ๔% ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด3

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2,800.00กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Butasyl ขนาด ๑๐๐ ซีซี/ขวด4

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 600.00
กลุ่มยาลดไข้ แก้ปวด ชนิดฉีด  ได้แก่ ยา Chlorpheniramine inj ขนาด ๑๐๐ ซีซี/

ขวด
5

0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 7,800.00กลุ่มยารักษาแผลภายนอก ได้แก่ ยาเยนเชี่ยนไวโอเลต (ยาม่วง) ขนาด ๔๕๐ ซีซี/ขวด6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543113268 บริษัท เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จำกัด 640614436623 56/2564 29/06/2564 63,950.00 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

64067532313

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลและจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
850.00 บาท

732.00 บาท

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

จำนวน ๑ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)
1

3760700410960 นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำดื่ม) 300.00จัดซื้อน้ำดื่ม (ชนิดแก้ว) ขนาด ๒๒๐ มล. จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๔๘ แก้ว)2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640614440624 56/2564 29/06/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

ดื่ม)
640614441153 57/2564 29/06/2564 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

64017548931

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

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

1,627,303.35 บาท

0103514003300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กลองสถาปัตย์ 1,537,500.00

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.29-008 สายโรงเรียนบ้าน

คลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

(รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)

1

0703526000160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยการช่าง 1993 1,590,000.00

0703545000218 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยรัตน์การโยธา 1,500,000.00

0703547000142 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ก่อสร้าง 1,480,000.00

0703555000318 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญอารีย (1978) 1,500,000.00

0755541000126 บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จำกัด 1,490,000.00

0755556000321 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด 1,440,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077077506

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

1,960.00 บาท

1,960.00 บาท

3750300581864 นายวินัย  อร่ามเรือง (อู่จ๊อด) 1,960.00

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

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

รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077256019

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,400.00 บาท

2,400.00 บาท

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

จำนวน ๑ แกลลอน (๕,๐๐๐ มล./แกลลอน)
1

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

จำนวน ๑ แกลลอน (๕,๐๐๐ มล./แกลลอน)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077257011

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

สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

500.00 บาท

3700800477756 นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์) 500.00

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

ละเอียดข้อความตามกำหนด) สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการ

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
640714214302 58/2564 14/01/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077283370

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

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10,920.00 บาท

10,710.00 บาท

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

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

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

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

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077293193

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

935.00 บาท

935.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 935.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ชำรุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่อง

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

รายการ รวมค่าบริการ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077342494

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

8,460.00 บาท

8,460.00 บาท

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

แนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077343572

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

3,058.00 บาท

3,058.00 บาท

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

จำนวน ๙ รายการ (ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077343719

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

23,363.00 บาท

23,363.00 บาท

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

(ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077384580

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทน้ำดื่ม สำหรับให้บริการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกหนามแดง) จำนวน ๓๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,100.00 บาท

1,950.00 บาท

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

และยา จำนวน ๓๐ ลัง (ลังละ ๔๘ ถ้วย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077426422

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) ประเภทสมุดลงนามถวายพระพร จำนวน ๑ เล่ม เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.00 บาท

500.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 500.00

สมุดลงนามถวายพระพร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ x ๓๒ ซม. หน้าปกสีทอง ด้านในเป็น

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

จำนวน ๑ เล่ม (ไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/เล่ม)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640714351839 64/2564 22/07/2564 500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077433824

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

ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,720.00 บาท

6,660.00 บาท

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

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

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
2

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

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

2 3760700410960
นายเกรียงไกร เงินยวง (ร้านทีเจ น้ำ

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077472056

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
720.00 บาท

720.00 บาท

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800035753
นางสาวนาตยา  ตรงเที่ยง (ร้าน ส.

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64077399597

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ประเภทเรือท้องแบน ชนิดแสตนเลส พร้อมอุปกรณ์และเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ จำนวน ๒ ลำ (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140,000.00 บาท

134,820.00 บาท

1103000032573 นายสราวุธ เกตุราม (ร้านพับเรือ) 134,820.00

เรือท้องแบน ชนิดสแตนเลส เกราด ๓๐๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๕.๐๐ x ๐.๔๐

เมตร พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือ และเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า

๑๓ แรงม้า จำนวน ๒ ลำ (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1103000032573 นายสราวุธ เกตุราม (ร้านพับเรือ) 640801003895 5/2564 16/08/2564 134,820.00 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

64097059920

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๒๑ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๕ ชุด ๆ ละ ๔ เล่ม สำหรับเด็กเล็ก

ศพด.ต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22,800.00 บาท

21,400.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 20,400.00
สื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) จำนวน ๒๑ รายการ (ราย

ละเอียดตามแนบท้าย)
1

3759900062726 ศึกษาภัณฑ์สมุทรสงคราม 1,000.00
หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (ฝึกพัฒนาการ

ด้านร่างกาย, อารมณ์จิตใจ,สังคม และสติปัญญา) จำนวน ๕ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม)
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640914065669 69/2564 03/09/2564 20,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 3759900062726 ศึกษาภัณฑ์สมุทรสงคราม 640914066677 70/2564 03/09/2564 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

64097093070

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,950.00 บาท

4,950.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 4,950.00วัสดุสำนักงาน (สนง.ปลัด) จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640914103184 71/2564 06/09/2564 4,950.00 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

64097093284

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25,620.00 บาท

25,620.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 25,620.00
วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘

รายการ (ตามแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640914104355 72/2564 06/09/2564 25,620.00 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

64097148203

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,580.00 บาท

17,580.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 17,580.00วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (รายเอียดแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640914159185 73/2564 08/09/2564 17,580.00 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

64097148342

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,333.00 บาท

5,333.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 5,333.00
วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียด

แนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640914160777 74/2564 08/09/2564 5,333.00 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

64097168200

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,911.00 บาท

7,911.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 7,911.00วัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ รายการ (ตามแนบท้าย)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3100500382551 ศรีสุวรรณ 640914161279 75/2564 08/09/2564 7,911.00 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

64097169915

จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๔ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (กองช่างฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9,326.00 บาท

9,326.00 บาท

0743544000389 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 9,326.00

ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่ชำรุด จำนวน ๔ รายการ สำหรับเครื่อง

พิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP Office Jet ๗๕๑๐ รหัสพัสดุ ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๙ (ราย

ละเอียดตามแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0743544000389
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์

ซัพพลาย (2001)
640914161975 61/2564 08/09/2564 9,326.00 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

64097326908

จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ จำนวน ๙ รายการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27,650.00 บาท

27,650.00 บาท

3700900115902 นายวีระโชติ  วิเชียรโชติ (อู่วีระโชติยนต์) 27,650.00

ตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ก

ข-๑๒๙๐ สมุทรสงคราม รหัสพัสดุ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑ พร้อมค่าบริการ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ (ตามแนบท้าย)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700900115902
นายวีระโชติ  วิเชียรโชติ (อู่วีระโชติ

ยนต์)
640914274631 62/2564 13/09/2564 27,650.00 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

64097548091

จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕  (รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500,000.00 บาท

480,000.00 บาท

1759900251671 นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ 480,000.00

เหมาบริการเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบล

แพรกหนามแดง (หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามขอบเขตงานที่กำหนด)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1759900251671 นายนัทกฤต น้องสินธ์ุ 640924011579 2/2565 01/10/2564 480,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64097562137

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

78,000.00 บาท

78,000.00 บาท

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 78,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัดฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ราย

ละเอียดตามใบสำคัญสั่งจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 641014006875 1/2565 01/10/2564 78,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64097580745

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84,000.00 บาท

84,000.00 บาท

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 84,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.

ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามใบสำคัญสั่งจ่ายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น / ครั้ง)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 641014008764 3/2565 01/10/2564 84,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64097581248

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 54,000.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) (รายละเอียดตามใบสำคัญสั่งจ่ายวัสดุน้ำมัน

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น/ครั้ง)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0755559000152 บริษัท พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จำกัด 641014008362 2/2565 01/10/2564 54,000.00 ส่งงานตามกำหนด 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

64097661166

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบมี อ.ย. (สวอปจมูก) จำนวน ๑๐๐ ชุด สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรน่า

๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,000.00 บาท

20,000.00 บาท

1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 20,000.00

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) แบบมี อ.

ย. (สวอปจมูก) จำนวน ๑๐๐ ชุด สำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไว

รัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1460100042222 ฐิติกานต์ พาณิชย์ 640914535891 76/2564 23/09/2564 20,000.00 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

64097668742

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

ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54,000.00 บาท

54,000.00 บาท

1700400256853 นางสาววนิดา  ชูศรี 54,000.00

เหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด ศพด.ต.แพรกหนามแดง

และ อาคารประกอบของ อบต.แพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1700400256853 นางสาววนิดา  ชูศรี 640924011610 1/2565 01/10/2564 54,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



หนา้ท ี1 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

05/10/2563 1/2564(CNTR-0001/64) นางสาววณิศรา  หมนัหา
รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

05/10/2563 2/2564(CNTR-0003/64) นายนายนทักฤต น้องสนิธุ์
รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

05/10/2563 1/2564(CNTR-0004/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั

05/10/2563 2/2564(CNTR-0005/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั

05/10/2563 3/2564(CNTR-0006/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั

09/10/2563 4/2564(CNTR-0007/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

09/10/2563 5/2564(CNTR-0008/64) รา้นทีเจ นําดมื
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

15/10/2563 1/2564(CNTR-0009/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

- คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บ
หนงัสือ คา่ซกัฟอก  คา่
ระวางบรรทุก คา่เชา่
ทรพัย์สนิ คา่โฆษณา และ
เผยแพร ่คา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ คา่เบียประกนั 
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี
ตามคาํพพิากษา คา่จา้ง
เหมาบรกิาร คา่ตดิตงัไฟฟ้า
 คา่ตดิตงัประปา คา่ตดิตงั
โทรศพัท์ คา่ตดิตงั
เครืองรบัสญัญาณตา่งๆ ฯลฯ

16/10/2563 2/2564(CNTR-0010/64) นายวนิยั อรา่มเรือง

20/10/2563 3/2564(CNTR-0011/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

21/10/2563 4/2564(CNTR-0012/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

631024000425 35,404.84 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

631014036849 77,610.40 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

63097443784

631014038800 67,902.40 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63097683812 631024000127 480,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107021208

631014089228 600.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107021274 631014037956 42,947.60 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107021310

63101414362 9,533.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107119693 631014088932 2,198.80 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107119693-1

631014185432 9,736.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107182286 631014133614 5,184.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107192925

63107227431 631014166780 6,746.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107251793

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)



หนา้ท ี2 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

27/10/2563 5/2564(CNTR-0013/64) นายสากล กุลหอม

27/10/2563 6/2564(CNTR-0014/64)
โรงพมิพ์อาสารกัษาดนิแดน 
กรมการปกครอง

27/10/2563 6/2564(CNTR-0015/64)
โรงพมิพ์อาสารกัษาดนิแดน 
กรมการปกครอง

27/10/2563 6/2564(CNTR-0016/64)
โรงพมิพ์อาสารกัษาดนิแดน 
กรมการปกครอง

28/10/2563 6/2564(CNTR-0017/64) ประเสรฐิมอเตอร์
29/10/2563 7/2564(CNTR-0018/64) นายธีระยุทธ อธโิรจน์
29/10/2563 8/2564(CNTR-0019/64) นายชนกานต์ ศกุระศร
11/11/2563 7/2564(CNTR-0020/64) รา้นศรีสุวรรณ

11/11/2563 9/2564(CNTR-0021/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

2. โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ ระบบนิเวศน์ และ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

11/11/2563 8/2564(CNTR-0022/64) รา้นทีเจ นําดมื

2. โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ ระบบนิเวศน์ และ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

11/11/2563 9/2564(CNTR-0023/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั

2. โครงการปรบัปรุงภูมิ
ทศัน์ ระบบนิเวศน์ และ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

12/11/2563 10/2564(CNTR-0024/64) นายวนิยั อรา่มเรือง

13/11/2563 10/2564(CNTR-0025/64) รา้นแมก่ลองลฟิวงิเซ็นเตอร์ จดัซือโตะ๊ทาํงานชนิดเหล็ก

13/11/2563 11/2564(CNTR-0026/64) รา้นแมก่ลองลฟิวงิเซ็นเตอร์ จดัซือโตะ๊ทาํงานชนิดเหล็ก

16/11/2563 11/2564(CNTR-0027/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

24/11/2563 13/2564(CNTR-0030/64) รา้นเจตน์เครืองกรองนํา
เครืองกรองนํา และถงัพกั
นําขนาดไมน่้อยกวา่ 100 
ลติร

631014240919 9,582.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

631014240919 300.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107325106 631014240836 3,080.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107326253

631014263074 1,200.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107326253-1 631014240919 240.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107326253-2

631114133729 6,250.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107349065 631014256811 2,640.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
63107349140

631114134213 1,200.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63107359423 631014266673 432.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
6311717018

631114149568 1,100.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117174191 631114134154 432.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117174191-1

631114165037 7,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

63117174191-2 631114134287 6,140.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117187706

6311142543995 16,500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

63107230532 631114164841 34,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

63107234549

63117239037 631114187705 950.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117055099



หนา้ท ี3 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

24/11/2563 12/2564(CNTR-0028/64) รา้นไอที เน็ตเวริ์ค โซลูชนั

24/11/2563 12/2564(CNTR-0029/64)
บรษิทั พีอาร์เอ็น เทคโนโลยี 
จาํกดั

เครืองพมิพ์เช็ค จาํนวน 1 
เครือง

27/11/2563 13/2564(CNTR-0031/64) นายวนิยั อรา่มเรือง

30/11/2563 1/2564(CNTR-0032/64)
บรษิทั แมรี แอน แดรี โปร
ดกัส์ จาํกดั

02/12/2563 15/2564(CNTR-0033/64) นายวนิยั อรา่มเรือง
04/12/2563 16/2564(CNTR-0036/64) รา้นทีเจ นําดมื

04/12/2563 14/2564(CNTR-0034/64) รา้นทีเจ นําดมื
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

04/12/2563 15/2564(CNTR-0035/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

17/12/2563 16/2564(CNTR-0037/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

- คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บ
หนงัสือ คา่ซกัฟอก  คา่
ระวางบรรทุก คา่เชา่
ทรพัย์สนิ คา่โฆษณา และ
เผยแพร ่คา่ธรรมเนียม
ตา่งๆ คา่เบียประกนั 
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี
ตามคาํพพิากษา คา่จา้ง
เหมาบรกิาร คา่ตดิตงัไฟฟ้า
 คา่ตดิตงัประปา คา่ตดิตงั
โทรศพัท์ คา่ตดิตงั
เครืองรบัสญัญาณตา่งๆ ฯลฯ

17/12/2563 17/2564(CNTR-0038/64) ลา้นสมบตัิ
24/12/2563 17/2564(CNTR-0039/64) นายวนิยั อรา่มเรือง
24/12/2563 18/2564(CNTR-0040/64) นายสุเชษฐ บุญลือ
24/12/2563 19/2564(CNTR-0041/64) นายสุเชษฐ บุญลือ

631114253227 28,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

631101007257 146,657.28 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117182880 631114191442 8,700.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117238543

631214061739 1,800.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117396656 631114300510 570.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63117409238

631214059537 4,681.60 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127023020 631214028008 5,135.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
63127070481

631214229000 800.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127071324 631214059092 600.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127071324-1

631214341902 10,590.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127299939 631214228869 2,592.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127299939-1
63127361377 631214341392 625.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
631273621612
63127362454 631214342266 3,440.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ



หนา้ท ี4 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

24/12/2563 18/2564(CNTR-0042/64) รา้นสายชล

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

24/12/2563 19/2564(CNTR-0043/64) ลา้นสมบตัิ

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

24/12/2563 20/2564(CNTR-0044/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

24/12/2563 21/2564(CNTR-0045/64) นายนิคม บรรเทาทุกข์

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

24/12/2563 22/2564(CNTR-0046/64) นายวชิยั สงัขสูตร

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

25/12/2563 23/2564(CNTR-0047/64) นายชนกานต์ ศกุระศร คา่จา้งเหมาบรกิาร
25/12/2563 20/2564(CNTR-0048/64) ลา้นสมบตัิ คา่จา้งเหมาบรกิาร

30/12/2563 3/2564(CNTR-0049/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั แหลมใหญ่
กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งศาลาทีพกั
สาํหรบัประชาชนทีตดิตอ่
ราชการพรอ้มตดิตงับอร์ด
ประชาสมัพนัธ์

30/12/2563 4/2564(CNTR-0050/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั แหลมใหญ่
กอ่สรา้ง

โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถ
  หมูท่ี 5 ตาํบลแพรกหนาม
แดง

07/01/2564 24/2564(CNTR-0051/64) นายวนิยั อรา่มเรือง

631214342681 2,428.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

631214342925 1,680.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127427722

631214343046 3,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127427722-1 631214342829 100.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127427722-2

631214363692 1,500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127427722-3 631214342992 4,500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127427722-4

631222025575 463,333.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

63127447097 631214363585 9,840.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
63127447097-1

63087348322 631222025561 795,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

63097500981

64017072493 640114064697 2,545.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ



หนา้ท ี5 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

07/01/2564 25/2564(CNTR-0052/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

07/01/2564 26/2564(CNTR-0053/64) รา้นแมก่ลองกอ๊ปปีเซอร์วสิ

11/01/2564 21/2564(CNTR-0054/64) ฐติกิานต์ พาณิชย์

21/01/2564 27/2564(CNTR-0055/64)
บรษิทั ธรรมรกัษ์การพมิพ์ 
จาํกดั

- คา่จา้งเหมาดาํเนินการ
จดัทาํวารสาร หรือเอกสาร
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ผล
การดาํเนินงานและการ
ใหบ้รกิารขององค์การ
บรหิารสว่นตาํบล

21/01/2564 28/2564(CNTR-0056/64)
บรษิทั คโูบตา้พาน
แทรกเตอร์ราชบุรี จาํกดั

22/01/2564 22/2564(CNTR-0057/64) รา้น ส.เจรญิอะไหลย่นต์

26/01/2564 29/2564(CNTR-0058/64)
บรษิทั มหาชยั คาร์ มาร์ท 
จาํกดั

27/01/2564 2/2564(CNTR-0059/64) รา้นทอ๊ปซนั เคมเทกซ์
เครืองพน่หมอกควนั ชนิด
สะพายไหล ่จาํนวน 2 เครือง

01/02/2564 23/2564(CNTR-0060/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ว.แสง
วณิชคา้วสัดุ

ถงัเก็บนํา แบบไฟเบอรฺ์
กลาส ขนาดความจุ 1,500 
ลติร

03/02/2564 24/2564(CNTR-0061/64) รา้นทีเจ นําดมื

03/02/2564 30/2564(CNTR-0062/64) ตุม้

- คา่จา้งเหมาเพือพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เชน่ การจดัหาและปรปั
ปรุงหรือพฒันาระบบการ
เชือมตอ่อนิเตอร์เน็ต การ
จดัทาํระบบเครือขา่ยภายใน

08/02/2564 25/2564(CNTR-0063/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

640114065966 1,700.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

640114128591 6,708.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64017075484

640114319644 9,499.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077075993 640114067472 15,500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64017159616

640114392714 4,923.07 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64017379222 640114311965 30,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64017392987

640214010647 25,600.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

64017393204 640114347431 850.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64017481168

640214057322 4,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64017257425 640101010864 108,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

64017553812

64027059264 640214056252 600.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027063333

64027122295 640214103164 13,810.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ



หนา้ท ี6 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

08/02/2564 26/2564(CNTR-0064/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

08/02/2564 27/2564(CNTR-0065/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

08/02/2564 28/2564(CNTR-0066/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

08/02/2564 32/2564(CNTR-0068/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

08/02/2564 31/2564(CNTR-0067/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

15/02/2564 29/2564(CNTR-0069/64) รา้นศรีสุวรรณ

15/02/2564 30/2564(CNTR-0070/64) รา้นแมก่ลองกอ๊ปปีเซอร์วสิ

15/02/2564 31/2564(CNTR-0071/64) รา้นศรีสุวรรณ
15/02/2564 32/2564(CNTR-0072/64) รา้นศรีสุวรรณ
15/02/2564 33/2564(CNTR-0073/64) รา้นศรีสุวรรณ

16/02/2564 3/2564(CNTR-0074/64) รา้นไอที เน็ตเวริ์ค โซลูชนั
ชุดเครืองเสียงหอ้งประชุม
พรอ้มตดิตงั

23/02/2564 33/2564(CNTR-0075/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

โครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคมุ และแกไ้ขปญัหา
การแพรร่ะบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก ประจาํปี พ.ศ.
 2564

23/02/2564 34/2564(CNTR-0077/64) คณะบุคคลนารดา

โครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคมุ และแกไ้ขปญัหา
การแพรร่ะบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก ประจาํปี พ.ศ.
 2564

23/02/2564 35/2564(CNTR-0078/64) รา้น M.T SERVICE

โครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคมุ และแกไ้ขปญัหา
การแพรร่ะบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก ประจาํปี พ.ศ.
 2564

640214103191 32,490.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

640214103231 2,390.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027122712

640214132591 535.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027122858 640214103208 10,480.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027122974

640214222090 23,400.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027156993 640214132643 685.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027157205

640214222631 3,049.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027235759 640214221764 19,254.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027235759-1

640201004594 133,400.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

64027235792 640214222477 11,110.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
64027235812

640214317731 58,440.00 เสร็จสนิ เงนิรบัฝากอืนๆ

64027235830 640214222767 4,690.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

63127165531

64027357629 640214319396 5,616.00 เสร็จสนิ เงนิรบัฝากอืนๆ

64027357629-2

64027357629-3 640214318437 8,240.00 เสร็จสนิ เงนิรบัฝากอืนๆ



หนา้ท ี7 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

23/02/2564 36/2564(CNTR-0079/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เลา
ปิโตรเลียม

โครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคมุ และแกไ้ขปญัหา
การแพรร่ะบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก ประจาํปี พ.ศ.
 2564

23/02/2564 37/2564(CNTR-0080/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั

โครงการรณรงค์ป้องกนั 
ควบคมุ และแกไ้ขปญัหา
การแพรร่ะบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก ประจาํปี พ.ศ.
 2564

11/03/2564 34/2564(CNTR-0081/64) นายสมหมาย โซวเซ็ง

ซอ่มแซมทอ่ระบายนํา 
ถนนสาย สส.ถ 29-007 
สายบา้นสะพานหนั-สาํนกั
สงฆ์วงัทอง หมูท่ี 2 ต.
แพรกหนามแดง อ.อมัพวา
 จ.สมุทรสงคราม

12/03/2564 35/2564(CNTR-0082/64) อูเ่พือนยนต์

15/03/2564 38/2564(CNTR-0083/64) รา้นศรีสุวรรณ

4. คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรม/โครงการสง่เสรมิ
และสนบัสนุนการประกอบ
อาชีพและการดาํเนินชีวติ
โดยยดึหลกัของปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง

15/03/2564 36/2564(CNTR-0084/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

4. คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรม/โครงการสง่เสรมิ
และสนบัสนุนการประกอบ
อาชีพและการดาํเนินชีวติ
โดยยดึหลกัของปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง

18/03/2564 5/2564(CNTR-0085/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั แหลมใหญ่
กอ่สรา้ง

กอ่สรา้งอาคารศนูย์ อปพร.
ตาํบลแพรกหนามแดง

640214320079 5,275.50 เสร็จสนิ เงนิรบัฝากอืนๆ

640314177905 14,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027357629-4

640314230505 1,040.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027357629-5 640214346806 17,953.60 เสร็จสนิ เงนิรบัฝากอืนๆ

64027228134

640322015690 397,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณคา้งจา่ย

64037243875 640314209509 6,206.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64037251232

64037251232-1 640314230989 432.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64027423881



หนา้ท ี8 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

18/03/2564 38/2564(CNTR-0086/64) นายชนกานต์ ศกุระศร
4. โครงการรณรงค์ป้องกนั
และฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้

18/03/2564 39/2564(CNTR-0087/64) นางนวลจนัทร์ สีแสงเขยีว
คา่จา้งเหมาดาํเนินการ
สาํรวจขอ้มูลจาํนวนสตัว์
และขนึทะเบียนสตัว์

18/03/2564 39/2564(CNTR-0088/64) รา้น พี.เค.รุง่เรือง ซพัพลาย
4. โครงการรณรงค์ป้องกนั
และฉีดวคัซีนป้องกนัโรค
พษิสุนขับา้

25/03/2564 37/2564(CNTR-0089/64) นายเพลนิ กาทอง

4. คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรม/โครงการสง่เสรมิ
และสนบัสนุนการประกอบ
อาชีพและการดาํเนินชีวติ
โดยยดึหลกัของปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพียง

31/03/2564 40/2564(CNTR-0090/64) นายสุเชษฐ บุญลือ
31/03/2564 41/2564(CNTR-0091/64) รา้น พีพี พาณิชย์

31/03/2564 42/2564(CNTR-0092/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

02/04/2564 40/2564(CNTR-0093/64) รา้นสายชล

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

02/04/2564 41/2564(CNTR-0094/64) ลา้นสมบตัิ

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

640314301054 5,766.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

640314231710 1,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64037251753 640314300955 5,616.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64037251753-1

640314433853 22,570.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64037251753-2 640314301132 60,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64037251232-2

640414024602 2,410.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64037514202 640314433673 13,260.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
64037515625

64037602777 640314498659 6,746.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047009693

64047009693-1 640414024710 700.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ



หนา้ท ี9 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

02/04/2564 43/2564(CNTR-0095/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

02/04/2564 44/2564(CNTR-0096/64) นายวชิยั สงัขสูตร

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

02/04/2564 45/2564(CNTR-0097/64) นายนิคม บรรเทาทุกข์

8. คา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนินการโครงการ/
กจิกรรม ตงัจุดบรกิาร
ประชาชนในเทศกาลตา่งๆ

05/04/2564 46/2564(CNTR-0098/64) นายวนิยั อรา่มเรือง

09/04/2564 42/2564(CNTR-0099/64) รา้นทเีจ นําดมื
3. คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรม/โครงการจดั
ประชุมประชาคม

09/04/2564 43/2564(CNTR-0100/64) รา้นศรีสุวรรณ
3. คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรม/โครงการจดั
ประชุมประชาคม

09/04/2564 47/2564(CNTR-0101/64) นายชนกานต์ ศกุระศร
3. คา่ใชจ้า่ยในการจดั
กจิกรรม/โครงการจดั
ประชุมประชาคม

19/04/2564 48/2564(CNTR-0102/64) นายวนิยั อรา่มเรือง

21/04/2564 49/2564(CNTR-0103/64)
บรษิทั มุย้ฮวดมอเตอร์เซลล์ 
จาํกดั

26/04/2564 44/2564(CNTR-0104/64) ลา้นสมบตัิ
1.โครงการสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของชุมชนในการ
คดัแยกขยะทีตน้ทาง

26/04/2564 45/2564(CNTR-0105/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั ว.แสง
วณิชคา้วสัดุ

1.โครงการสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของชุมชนในการ
คดัแยกขยะทีตน้ทาง

640414025604 4,416.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

640414026119 4,500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047009693-2

640414117517 600.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047009693-3 640414025983 3,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047009693-4

640414117897 432.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047076415 640414062513 20,770.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047121863

640414220248 7,266.37 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047121863-1 640414117763 288.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047121863-2

640414270421 16,825.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047220723 64041418248 1,350.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047266552

64047319297 640414270071 750.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047319297-1



หนา้ท ี10 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

26/04/2564 50/2564(CNTR-0106/64) นายชนกานต์ ศกุระศร
1.โครงการสง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของชุมชนในการ
คดัแยกขยะทีตน้ทาง

26/04/2564 51/2564(CNTR-0107/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

28/04/2564 46/2564(CNTR-0108/64) รา้นทีเจ นําดมื
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

28/04/2564 47/2564(CNTR-0109/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

05/05/2564 52/2564(CNTR-0110/64) สามารถอีเล็คทรคิ

07/05/2564 48/2564(CNTR-0111/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

07/05/2564 49/2564(CNTR-0112/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

13/05/2564 50/2564(CNTR-0113/64)
บรษิทั รุง่เรืองการไฟฟ้า 
(2017) จาํกดั

21/05/2564 53/2564(CNTR-0114/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

4. โครงการรณรงค์ปลูก
จติสาํนึกการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

21/05/2564 51/2564(CNTR-0115/64) รา้นทีเจ นําดมื

4. โครงการรณรงค์ปลูก
จติสาํนึกการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

01/06/2564 52/2564(CNTR-0116/64)
บรษิทั แมรี แอน แดรี โปร
ดกัส์ จาํกดั

เงนิอุดหนุนทวัไปทีมติอ้ง
จดัทาํงบประมาณรายจา่ย
ประจาํปี

08/06/2564 4/2564(CNTR-0117/64)
บรษิทั แมรี แอน แดรี โปร
ดกัส์ จาํกดั

14/06/2564 6/2564(CNTR-0118/64) นางสาววนิดา ชูศรี
รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

640414273894 3,525.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

640414320994 7,342.20 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047319297-2 640414270642 7,200.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047339835

640514068331 3,180.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047403697 640414320783 1,260.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64047403697-1

640514148320 3,840.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64057035376 640514038656 16,371.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64057069173

640514253887 300.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64057070335 640514068740 17,320.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64057155311

640601002563 128,466.96 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64057303920 640514253867 432.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64057303920-1

64057461506 640614012621 25,368.00 เสร็จสนิ
เงนิอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/

เฉพาะกจิ

64067062651

64057199383 640624001473 31,500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ



หนา้ท ี11 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

21/06/2564 53/2564(CNTR-0119/64) บรษิทั ศภุชยัยางยนต์ จาํกดั

22/06/2564 7/2564(CNTR-0120/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอกชยัการ
ชา่ง 1993

โครงการปรบัปรุงถนนสาย 
สส.ถ.29-003 สายบา้น
คลองคต - บา้นแพรก
หนามแดง หมูท่ี 6 เชือม
หมูท่ี 4 ตาํบลแพรกหนาม
แดง อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม

24/06/2564 54/2564(CNTR-0121/64) รา้นทีเจ นําดมื
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

24/06/2564 55/2564(CNTR-0122/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

28/06/2564 55/2564(CNTR-0123/64)
บรษิทั คโูบตา้พาน
แทรกเตอร์ราชบุรี จาํกดั

29/06/2564 56/2564(CNTR-0124/64)
บรษิทั เพ็ทเวลิด์ เซ็นเตอร์ 
จาํกดั

29/06/2564 57/2564(CNTR-0126/64) รา้นทีเจ นําดมื

4. โครงการรณรงค์ปลูก
จติสาํนึกการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

29/06/2564 56/2564(CNTR-0125/64) นายชนกานต์ ศกุระศร

4. โครงการรณรงค์ปลูก
จติสาํนึกการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้ม

640614295544 9,200.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

640614377177 300.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64067335655

640614422975 5,240.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

6401757360 640622011357 2,650,000.00 เสร็จสนิ เงนิสะสม

64067444351

640614441153 300.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64067444351-1 640614377296 2,615.40 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64067501003

64067519698 640614436623 63,950.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64067532313-1

640675332313 640614440624 432.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ



หนา้ท ี12 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

02/07/2564 8/2564(CNTR-0127/64)
บรษิทั ศริไิพบูลย์ พฒันาการ
 จาํกดั

โครงการปรบัปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต ถนนสาย สส.ถ.
29-008 สายโรงเรียนบา้น
คลองสมบูรณ์ หมูท่ี 5 
ตาํบลแพรกหนามแดง 
อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม

06/07/2564 57/2564(CNTR-0128/64) นายวนิยั อรา่มเรือง
14/07/2564 58/2564(CNTR-0129/64) ฐติกิานต์ พาณิชย์

14/07/2564 58/2564(CNTR-0130/64) นายชนกานต์ ศกุระศร
รายจา่ยเพือใหไ้ดม้าซงึ
บรกิาร

15/07/2564 59/2564(CNTR-0131/64) รา้นทเีจ นําดมื
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

15/07/2564 60/2564(CNTR-0132/64) บรษิทั พี.เอ.เอ็น.ออยล์ จาํกดั
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

15/07/2564 59/2564(CNTR-0133/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

20/07/2564 61/2564(CNTR-0134/64) รา้นศรีสุวรรณ
20/07/2564 62/2564(CNTR-0135/64) รา้นศรีสุวรรณ
20/07/2564 63/2564(CNTR-0136/64) รา้นศรีสุวรรณ
21/07/2564 64/2564(CNTR-0137/64) รา้นทีเจ นําดมื
22/07/2564 64/2564(CNTR-0138/64) รา้นศรีสุวรรณ

23/07/2564 66/2564(CNTR-0139/64) รา้นทีเจ นําดมื
3. โครงการรณรงค์กาํจดั
ขยะและวชัพืชในลาํคลอง
และทีทางสาธารณะ

27/07/2564 68/2564(CNTR-0141/64) รา้น ส.เจรญิอะไหลย่นต์

16/08/2564 5/2564(CNTR-0142/64) รา้นพบัเรือ
คา่จดัซือเรือทอ้งแบน
ชนิดสแตนเลส จาํนวน 2 ลาํ

06/09/2564 71/2564(CNTR-0147/64) รา้นศรีสุวรรณ

640622021916 1,440,000.00 อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ เงนิสะสม

640714213446 2,400.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64017548931

640714234008 1,260.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077077506 640714068143 1,960.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
64077256019

640714241579 935.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077257011 640714214302 500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077283370

640714309501 3,058.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077283370-1 640714235299 7,963.20 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077293193

640714319180 1,800.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077342494 640714308278 8,460.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
64077343572

640714366482 360.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077343719 640714309882 23,363.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ
6407738450

640801003895 134,820.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077426422 640714351839 500.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077433824

64077472056 640714388626 720.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64077399597

64097093070 640914103184 4,950.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ



หนา้ท ี13 จาก 13

วนัทีจดัทาํ
เลขทีคุมสญัญา อปท./

(เลขทีสญัญา e-LAAS)
ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ

เลขทีโครงการ
(e-GP)

เลขทีคุมสญัญา
(e-GP)

จาํนวนเงนิขอซือขอจา้ง/
สญัญา

สถานะ แหลง่เงนิทีใช้

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนบนัทกึจดัซือจดัจา้งจากระบบ e-GP

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

06/09/2564 72/2564(CNTR-0148/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

08/09/2564 73/2564(CNTR-0150/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

08/09/2564 74/2564(CNTR-0151/64) รา้นศรีสุวรรณ
08/09/2564 75/2564(CNTR-0152/64) รา้นศรีสุวรรณ

08/09/2564 61/2564(CNTR-0149/64)
หา้งหุน้สว่นจาํกดั โปรวาย
เดอร์ ซพัพลาย (2001)

13/09/2564 62/2564(CNTR-0153/64) นายวีระโชต ิวเิชียรโชติ

23/09/2564 76/2564(CNTR-0154/64) ฐติกิานต์ พาณิชย์

รวมเป็นเงนิทังสนิ

640914104355 25,620.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

640914160777 5,333.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64097093284

640914161975 9,326.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64097148203 640914159185 17,580.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64097148342

640914535891 20,000.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64097168200 640914161279 7,911.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64097169915

8,206,779.22

64097326908 640914274631 27,650.00 เสร็จสนิ เงนิงบประมาณ

64097661166



หนา้ท ี1 จาก 2

วนัทีจดัทาํ วนัทีอนุมตัิ งาน รายจา่ย ประเภทรายจา่ย สถานะ

24/08/2564 24/08/2564 งบกลาง งบกลาง เงนิสาํรองจา่ย ทาํสญัญา

24/08/2564 24/08/2564 งบกลาง งบกลาง เงนิสาํรองจา่ย ทาํสญัญา

24/08/2564 24/08/2564 งบกลาง งบกลาง เงนิสาํรองจา่ย ทาํสญัญา

02/09/2564 02/09/2564 งบกลาง งบกลาง เงนิสาํรองจา่ย ทาํสญัญา64-45-00411-5111000-00004
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เลศิรตัน์
เนรมติ

โครงการดาํเนินการป้องกนัควบคมุโรค
ตดิเชือไวรสัโคโนา 2019 (โควดิ-19) 
"จดัตงัโรงพยาบาลสนามอมัพวารว่มใจ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม" ตาํบลแพรก
หนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม (งานระบบทอ่เมนประปา 
รพ.สนาม จาํนวน 16 รายการ)

53,623.64

64-45-00411-5111000-00002 รา้นบุญสหะคอมพวิเตอร์

โครงการดาํเนินการป้องกนัควบคมุโรค
ตดิเชือไวรสัโคโนา 2019 (โควดิ-19) 
"จดัตงัโรงพยาบาลสนามอมัพวารว่มใจ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม" ตาํบลแพรก
หนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม (งานกลอ้งวงจรปิด รพ.
สนามฯ จาํนวน 11 รายการ))

880,000.00

64-45-00411-5111000-00003
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เลศิรตัน์
เนรมติ

โครงการดาํเนินการป้องกนัควบคมุโรค
ตดิเชือไวรสัโคโนา 2019 (โควดิ-19) 
"จดัตงัโรงพยาบาลสนามอมัพวารว่มใจ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม" ตาํบลแพรก
หนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม (1.งานตดิตงัระบบไฟฟ้า
 / 2.งานตดิตงัระบบแสงสวา่ง หอ้งนํา+
หอ้งสว้ม)

2,620,000.00

เลขทีรายงาน
ขอซือขอจา้ง

ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ จาํนวนเงนิ

64-45-00411-5111000-00001
หา้งหุน้สว่นจาํกดั เลศิรตัน์
เนรมติ

โครงการดาํเนินการป้องกนัควบคมุโรค
ตดิเชือไวรสัโคโนา 2019 (โควดิ-19) 
"จดัตงัโรงพยาบาลสนามอมัพวารว่มใจ 
จงัหวดัสมุทรสงคราม" ตาํบลแพรก
หนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม (งานอาคารโรงพยาบาล
สนามฯ จาํนวน 13 รายการ)

3,840,000.00

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนรายงานขอซือขอจา้ง (ไมผ่า่นระบบ e-GP)

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)



หนา้ท ี2 จาก 2

วนัทีจดัทาํ วนัทีอนุมตัิ งาน รายจา่ย ประเภทรายจา่ย สถานะ
เลขทีรายงาน
ขอซือขอจา้ง

ชือเจา้หนี โครงการ/รายการ จาํนวนเงนิ

องค์การบรหิารสว่นตาํบลแพรกหนามแดง  อาํเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม
ทะเบียนรายงานขอซือขอจา้ง (ไมผ่า่นระบบ e-GP)

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตงัแตว่นัท ี1 ตุลาคม 2563 ถงึวนัท ี30 กนัยายน 2564)

09/09/2564 09/09/2564 งบกลาง งบกลาง เงนิสาํรองจา่ย ทาํสญัญา

09/09/2564 09/09/2564 งบกลาง งบกลาง เงนิสาํรองจา่ย ทาํสญัญา

รวมเป็นเงนิทงัสนิ

64-45-00411-5111000-00006 ฐติกิานต์ พาณิชย์ เงนิอุดหนุนจากหน่วยงานอืน 38,130.00

64-45-00411-5111000-00005 นายชนกานต์ ศกุระศร เงนิอุดหนุนจากหน่วยงานอืน 450.00

7,432,203.64


