
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107052813

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

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

5,500.00 บาท

3750300387898 วิชัย สังขสูตร 5,500.00

เช่าเต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑๑ หลัง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับ

การจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่าง

วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107053255

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๔ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ -

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

1,572.00 บาท

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

จัดทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๑๔ ผืน (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด) เพื่อใช้สำหรับ

การจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่าง

วันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107053492

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

855.00 บาท

3100500382551 ศรีสุวรรณ 855.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับการจัดการรับสมัครและการเตรียม

ความพร้อมด้านสถานที่รับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107139558

ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ

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

12,384.00 บาท

0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 6,797.00
ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่

ในการจัดทำบัญชีรายชื่อฯ จำนวน ๖ รายการ
1

3100500382551 ศรีสุวรรณ 5,587.00
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง สำหรับนายทะเบียนอำเภออัมพวาและเจ้าหน้าที่ใน

การจัดทำบัญชีรายชื่อฯ จำนวน ๙ รายการ
2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000188251
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ

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

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107259845

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

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

10,560.00 บาท

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

จ้างจัดทำป้ายผ้าไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อม

โครงเคร่าไม้ จำนวน ๑๒ ป้าย และติดตั้งตามจุดที่กำหนด (รายละเอียดตามแบบที่ อบ

ต. กำหนด)

1

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

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105543054679
บริษัท พรีเมี่ยม แอนด์ ออฟฟิศ

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

2 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107260750

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

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23,400.00 บาท

23,400.00 บาท

3800600587808 ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส 23,400.00

วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประเภทหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ

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

ตลับ

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107261465

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

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

173,611.82 บาท

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

ละ ๗.๘๒ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105542091554
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

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

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง

64107288179

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

๒๕๖๕ กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500.00 บาท

432.00 บาท

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

ละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3700800477756
นายชนกานต์ ศุกระศร (ร้านพี.พี.

คัทเอ๊าท์แอนด์ดีไซน์)
641014224040 5/2565 27/10/2564 432.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


