
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาหนังสือพิมพ 65,700.00                   65,700.00              ซื้อ
นางนวลนอย  จรรยาธรรม

ราคา 65,700.-

นางนวลนอย  จรรยาธรรม

ราคา 65,700.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
เลขที่สัญญา 2/2562

2 คากําจัดขยะมูลฝอย 600,000.00                  600,000.00            จาง
บริษัท เธียรสิน การเบจ เมเนจเมน

ราคา 600,000.-

บริษัท เธียรสิน การเบจ เมเนจเมน

ราคา 600,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 8/2562

3 จางเหมาบรกิารฯ ดานจัดเก็บขอมูล 108,000.00                  108,000.00            จาง
น.ส.รติมา  พวงศิริ

ราคา 108,000.-

น.ส.รติมา  พวงศิริ

108,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 6/2562

4 จางเหมาบรกิารฯดานกิจการประปา 108,000.00                  108,000.00            จาง
นายอํานาจ  ผิวไผ

ราคา 108,000.-

นายอํานาจ  ผิวไผ

ราคา 108,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 10/2562

5 จางเหมาบรกิารฯพนง.ประจํารถขยะ 108,000.00                  108,000.00            จาง
นายธนภัทร  ชํานาญกิจ

ราคา 108,000.-

นายธนภัทร  ชํานาญกิจ

ราคา 108,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 9/2562

6 จางเหมาบรกิารฯ ดานจัดเก็บรายได 63,000.00                   63,000.00              จาง
น.ส.รัตนาภรณ  สุวรรณมณี

ราคา 63,000.-

น.ส.รัตนาภรณ  สุวรรณมณี

ราคา 63,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 7/2562

7 จางเหมาบรกิารฯ ดานจัดเก็บรายได 36,000.00                   36,000.00              จาง
น.ส.วรรณา  อุดมขจรกิตติ

ราคา 36,000.-

น.ส.วรรณา  อุดมขจรกิตติ

36,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 27/2562

8 จางเหมาบรกิารฯ ดานดแูลเด็กเล็ก ศพด.บานคลองบอ 108,000.00                  108,000.00            จาง
น.ส.วรวลัญช  ปยดํารงเกียรติ

ราคา 108,000.-

น.ส.วรวลัญช  ปยดํารงเกียรติ

ราคา 108,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 8/2562

9 ซอมแซมรถยนตสวนกลาง กข 8465 สส. 2,470.63                     2,470.63               จาง
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอรเซลส จํากัด

  ราคา 2,470.63.-

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอรเซลส 

จํากัด  ราคา 2,470.63.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

10 จางเหมาทําตรายาง 1,610.00                     1,610.00               จาง
 นางนันทินี  กิจศิริ

ราคา 1,610.-

 นางนันทินี  กิจศิริ

ราคา 1,610.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 5 วัน

11 จัดซื้อวัสดุกอสราง 117,444.00                  117,444.00            ซื้อ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 117,444.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 117,444.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 15 วัน

12 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.11 22,000.00                   22,000.00              จาง
นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 22,000.-

นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 22,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 15 วัน

13 ซอมแซมเบาะกระบะทายรถยนต อปพร. 3,500.00                     3,500.00               จาง
นายศิริชัย  ผึ้งนอย

ราคา 3,500.-

นายศิริชัย  ผึ้งนอย

ราคา 3,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

14 คาน้ํามันโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ ต.ค.61 39,105.00                   39,105.00              ซื้อ
นายสุวัฒน  สิงหจันทร

ราคา 39,105.-

นายสุวัฒน  สิงหจันทร

ราคา 39,105.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

15 จางเหมาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ ต.ค.61 2,500.00                     2,500.00               จาง
นางอัมพร  ออนวงค

ราคา 2,500.-

นางอัมพร  ออนวงค

ราคา 2,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

16 จัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร 100 ใบ 79,000.00                   79,000.00              ซื้อ
นายสิทธิศกัดิ์  พงษสวัสดิ์

ราคา 79,000.-

นายสิทธิศกัดิ์  พงษสวัสดิ์

ราคา 79,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 15 วัน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก

วันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

17 เปลี่ยนแอรรถบรรทุกขยะ 15,000.00                   15,000.00              จาง
นายศราวุฒิ  ไตรญาณ

ราคา 15,000.-

นายศราวุฒิ  ไตรญาณ

ราคา 15,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

18 จัดซื้อน้ําดื่มชนิดถวย 480.00                        480.00                  ซื้อ
นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 480.-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 480.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

19 เปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ 34,240.00                   34,240.00              จาง
บริษัท แมกลองยางยนต จํากัด

ราคา 34,240.-

บริษัท แมกลองยางยนต จํากัด

ราคา 34,240.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

20 คาโครงการซอมแซมถนนจราจรหินคลุก หมู 5,7,10,12 441,000.00                  441,000.00            จาง
บริษัท แนนโปรเจคท กรุป จํากัด

ราคา 441,000.-

บริษัท แนนโปรเจคท กรุป จํากัด

ราคา 441,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 7/2561

21 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกายสมาชิก อปพร. 86,000.00                   86,000.00              ซื้อ
น.ส.กัลยานี  พิลาวุฒิ

ราคา 86,000.-

น.ส.กัลยานี  พิลาวุฒิ

ราคา 86,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 30 วัน

22 จัดซื้อและติดตั้งกระจกโคง จํานวน 22 ชุด 154,000.00                  154,000.00            ซื้อ
รานพงษสวัสดิ์การคา

ราคา 154,000.-

รานพงษสวัสดิ์การคา

ราคา 154,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 30 วัน

23 จัดทําสื่อประชาสัมพันธปฏิทินแบบแขวน 100,000.00                  100,000.00            จาง
น.ส.วิลาวัลย  กล่ําทอง

ราคา 100,000 .-

น.ส.วิลาวัลย  กล่ําทอง

ราคา 100,000 .-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 30 วัน

24 คาวัสดุโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ พ.ย.61 740.00                        740.00                  ซื้อ
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 740.-

นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 740.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

25 จางเหมาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ พ.ย.61 1,500.00                     1,500.00               จาง
นายสําเริง  กุยเขียว

ราคา 1,500.-

นายสําเริง  กุยเขียว

ราคา 1,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

26
คาปายไวนิล เร่ืองการตลาดและเร่ืองควบคมุสัตว

หรือปลอยสัตว
806.00                        806.00                  จาง

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 806.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 806.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

27 ซอมรถยนตสวนกลาง กข1561 สส. 8,870.00                     8,870.00               จาง
แอดไดนาโม มอเตอร

ราคา 8,870.-

แอดไดนาโม มอเตอร

ราคา 8,870.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

28 คาปายไวนิลโครงการสบืสานประเพณีชักพระฯ 670.00                        670.00                  จาง
นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 670.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 670.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

29 เชาเตนทโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 1,000.00                     1,000.00               จาง
นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 1,000.-

นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 1,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

30 คาน้ําดื่มและน้ําแข็งโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 920.00                        920.00                  ซื้อ
นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา920 .-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา920 .-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

31 คาเชาเคร่ืองเสียงโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 2,500.00                     2,500.00               จาง
นายสมศักดิ์  ขันติกาล

ราคา 2,500.-

นายสมศักดิ์  ขันติกาล

ราคา 2,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

32 คานักพากยโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 600.00                        600.00                  จาง
นายวิชัย  บํารุงสุข

ราคา 600.-

นายวิชัย  บํารุงสุข

ราคา 600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

33 คากรรมการตัดสินโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 1,200.00                     1,200.00               จาง
นายไพบูลย  บํารุงสุข

ราคา 1,200.-

นายไพบูลย  บํารุงสุข

ราคา 1,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

34 คาวัสดุแบบพิมพและคาขนสงแบบพิมพ 4,184.70                     4,184.70               ซื้อ
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน

ราคา 4,184.70.-

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน

ราคา 4,184.70.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

35
คาโครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกซอยบานนายสัน

ทิศ (ชวง3) หมู10
290,000.00                  290,000.00            จาง

หจก.ชัยวิขิตวิศวกรรม

ราคา 290,000.-

หจก.ชัยวิขิตวิศวกรรม

ราคา 290,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 6/2561



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

36 คาปายประชาสัมพันธกิจกรรมจิตอาสา 1,128.00                     1,128.00               จาง
นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 1,128.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 1,128.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

37 คาน้ํายาดับเพลิง 19,200.00                   19,200.00              ซื้อ
รานเอ็นที คอนแทค แอนด ซัพพลาย 

ราคา 19,200.-

รานเอ็นที คอนแทค แอนด ซัพพลาย 

ราคา 19,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 30 วัน

38 คาปายไวนิลโครงการ อบต.บางขันแตกเคล่ือนที่ฯ 840.00                        840.00                  จาง
นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 840.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 840.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

39
คาอาหารวางและเครื่องดื่มโครงการ อบต.บางขันแตก

เคล่ือนที่ฯ
2,500.00                     2,500.00               จาง

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 2,500.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 2,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

40 คาวัสดุคอมพิวเตอร 251,600.00                  251,600.00            ซื้อ
หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 251,600.-

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 251,600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

41 คา DLTV ศพด.บานคลองบอ 28,000.00                   28,000.00              ซื้อ
หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 28,000.-

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 28,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 30 วัน

42 จางเหมาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ ธ.ค.61 1,500.00                     1,500.00               จาง
นายชื่น  นอยสกุล

ราคา 1,500.-

นายชื่น  นอยสกุล

ราคา 1,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

43 คาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค 440,000.00                  440,000.00            จาง
บริษัท แนนโปรเจคท กรุป จํากัด

ราคา 440,000.-

บริษัท แนนโปรเจคท กรุป จํากัด

ราคา 440,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 5/2561

44 ซอมแซมลางทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ศพด. 1,200.00                     1,200.00               จาง
นายสุพรรณ  พวงพัฒน

ราคา 1,200.-

นายสุพรรณ  พวงพัฒน

ราคา 1,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

45 คาปายไวนิล "กําหนดชําระภาษี" 3,600.00                     3,600.00               จาง
นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 3,600.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 3,600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

46 ปายไวนิล "จัดเก็บภาษีเคล่ือนที่" 504.00                        504.00                  จาง
นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 504.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 504.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

47
ซอมแซมสะพานทางเดินเทา คสล.ม.1 และสะพานไม

สองหัว ม.2,3
105,800.00                  105,800.00            จาง

นายชูศักดิ์  มาเจริญ

ราคา 105,800.-

นายชูศักดิ์  มาเจริญ

ราคา 105,800.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 45 วัน

48
คาน้ําดื่มและน้ําแข็งโครงการจัดตั้งจุดตรวจ

ชวงเทศกาลสงกรานต 2562
1,540.00                     1,540.00               ซื้อ

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1,540.-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1,540.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

49
จางเหมาติดตั้งไฟฟาแสงสวางโครงการจัดตั้งจุดตรวจ

ชวงเทศกาลสงกรานต 2562
5,600.00                     5,600.00               จาง

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 5,600.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 5,600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

50
จางเหมาเชาเตนทโครงการจัดตั้งจุดตรวจชวงเทศกาล

สงกรานต 2562
7,000.00                     7,000.00               จาง

นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 7,000.-

นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 7,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

51 คาแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 23,200.00                   23,200.00              ซื้อ
น.ส.ศิริลักษณ  บุญเจียม

ราคา 23,200.-

น.ส.ศิริลักษณ  บุญเจียม

ราคา 23,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

52 คาซอมแซมกลองวงจรปด CCTV 144,915.00                  144,915.00            จาง
ราน เอ็น เอ็น เอ็น บิ๊กชั่น

ราคา 144,915.-

ราน เอ็น เอ็น เอ็น บิ๊กชั่น

ราคา 144,915.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

53 เปลี่ยนยางรถยนตสวนกลาง บจ 7535 สส. 30,000.00                   30,000.00              จาง
บริษัท ทรัพยเจรญิ ออโตแมกซื จํากัด

ราคา 30,000.-

บริษัท ทรัพยเจรญิ ออโตแมกซื จํากัด

ราคา 30,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

54 ซอมแซมลางทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,400.00                     1,400.00               จาง
นายสุพรรณ  พวงพัฒน

ราคา 1,400.-

นายสุพรรณ  พวงพัฒน

ราคา 1,400.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

55 คาปายไวนิลพรอมกรอบไม แยกกอนทิ้ง 2 ปาย 1,500.00                     1,500.00               จาง
นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 1,500.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 1,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

56 จางเหมาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ ธ.ค.61 1,500.00                     1,500.00               จาง
นายไพบูรณ  อารีกิตติ

ราคา 1,500.-

นายไพบูรณ  อารีกิตติ

ราคา 1,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

57 จางซอมแซมระบบประปา ม.7 6,150.00                     6,150.00               จาง
นายเผดิมศักดิ์ ละเอียดมาก

ราคา 6,150.-

นายเผดิมศักดิ์ ละเอียดมาก

ราคา 6,150.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 15 วัน

58 ซอมรถจักรยานยนตสวนกลาง กข 8465 สส. 700.00                        700.00                  จาง
นายบุญเลิศ  จงเจริญวัฒนา

ราคา 700.-

นายบุญเลิศ  จงเจริญวัฒนา

ราคา 700.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

59 ซอมรถยนตสวนกลาง กข 8465 สส. 6,420.00                     6,420.00               จาง
รานแอดไดนาโม มอเตอร

ราคา 6,420.-

รานแอดไดนาโม มอเตอร

ราคา 6,420.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

60 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 45,120.00                   45,120.00              ซื้อ
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 45,120.-

นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 45,120.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

61 ซื้อยางรถยนตสวนกลาง กข 8465 สส. 24,000.00                   24,000.00              ซื้อ
บริษัท เอส.เอ.บี. แม็กซ 

แอนดไทร จํากัด ราคา 24,000.-

บริษัท เอส.เอ.บี. แม็กซ 

แอนดไทร จํากัด ราคา 24,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

62 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกายสําหรับพนักงานขนถายขยะ 1,311.00                     1,311.00               ซื้อ
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 1311.-

นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 1311.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

63
จางเหมาซอมแซม/ปรับปรงุไฟฟาสาธารณประโยชน

และเสียงตามสาย
33,300.00                   33,300.00              จาง

นายธานินทร  สอนเดช

ราคา 33,300.-

นายธานินทร  สอนเดช

ราคา 33,300.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 15 วัน

64 คาวัสดุกอสราง 33,573.00                   33,573.00              จาง
หจก.โชติกพณิชยนานาภัณฑ

ราคา 33573.-

หจก.โชติกพณิชยนานาภัณฑ

ราคา 33573.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

65 จางเหมาฯผาถนนคอนกรีตเพ่ือวางทอประปา 2,000.00                     2,000.00               จาง
นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 2,000.-

นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 2,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

66
วัสดุอุปกรณโครงการฝกอบรมสงเสริมฝกอาชีพ 

(การทําขนมไทย)
4,384.00                     4,384.00               ซื้อ

น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา

ราคา 4,384.-

น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา

ราคา 4,384.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

67
คาปายไวนิลโครงการฝกอบรมสงเสรมิฝกอาชีพ 

(การทําขนมไทย)
504.00                        504.00                  จาง

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 504.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 504.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

68
คาวิทยากรโครงการฝกอบรมสงเสริมฝกอาชีพ 

(การทําขนมไทย)
7,200.00                     7,200.00               จาง

นางสาวกฤติยา  มีทรัพย

ราคา 7,200.-

นางสาวกฤติยา  มีทรัพย

ราคา 7,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

69
คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองด่ืมโครงการ

ฝกอบรมสงเสริมฝกอาชีพ (การทําขนมไทย)
12,600.00                   12,600.00              จาง

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 12,600.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 12,600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

70 จัดซื้อถานไฟสําหรับกระบองไฟฉาย 1,296.00                     1,296.00               ซื้อ
นางนิตย  ศรีสุวรรณ

ราคา 1296.-

นางนิตย  ศรีสุวรรณ

ราคา 1296.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

71 คาเติมน้ํายาแอรรถยนตสวนกลาง กข1561 350.00                        350.00                  จาง
ณรงคแอร

ราคา 350.-

ณรงคแอร

ราคา 350.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

72 คาอาหารวางและเครื่องดื่มโครงการยุติธรรมจังหวัด 1,000.00                     1,000.00               ซื้อ
น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา

ราคา 1,000.-

น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา

ราคา 1,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

73 คางวัสดุโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ ก.พ.62 1,100.00                     1,100.00               ซื้อ
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 1,100.-

นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 1,100.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน
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74
จางเหมาเชาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ 

ก.พ.62
2,500.00                     2,500.00               จาง

นายไพบูรณ  จิตรอารีกิตติ

ราคา 2,500.-

นายไพบูรณ  จิตรอารีกิตติ

ราคา 2,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

75 คาน้ํามันเช้ือเพลงิสําหรับเครื่องดับเพลิง 736.00                        736.00                  ซื้อ
นายสุวัฒน  สิงหจันทร

ราคา 736.-

นายสุวัฒน  สิงหจันทร

ราคา 736.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

76
คาวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาพรอมดวยเข็มฉีดยา/

ไซริงค/ปายชื่อ จํานวน 1094 โดส
32,820.00                   32,820.00              ซื้อ

น.ส.กุลสินี  จํารัสผล 

ราคา 32,820.-

น.ส.กุลสินี  จํารัสผล 

ราคา 32,820.-
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

77 คาปายไวนิลโครงการปลูกตนไมถวายแมแหงชาติ 420.00                        420.00                  จาง

1.นายจักรกริสน  จันแดง

 ราคา 420.-

1.นายจักรกริสน  จันแดง

 ราคา 420.-
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

78
คาตนทองอุไรและวัสดุอื่นๆโครงการปลูกตนไมถวาย

แมแหงชาติ
9,580.00                     9,580.00               ซื้อ

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 9,580.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 9,580.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

79 จางเปลี่ยนผาเบาะรถยนต กข 8465 สส. 2,600.00                     2,600.00               จาง
นายพิเชษฐ  จูเนียม

ราคา 2,600.-

นายพิเชษฐ  จูเนียม

ราคา 2,600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

80 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 13 รายการ 77,430.00                   77,430.00              ซื้อ
นายชัยวัฒน  กุศลวิสิฐ

ราคา 77,430.-

นายชัยวัฒน  กุศลวิสิฐ

ราคา 77,430.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

81 คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6088 สส. 3,956.00                     3,956.00               จาง
นายอํานวย  จีนตุม

ราคา 3,956.-

นายอํานวย  จีนตุม

ราคา 3,956.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

82 คาซอมคอมพิวเตอร ศพด. 400.00                        400.00                  จาง
หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 400.-

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 400.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

83 จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ จํานวน 4 รายการ 24,450.00                   24,450.00              ซื้อ
โรงพิมพอาสารักษาดินแดนฯ

ราคา 24,450.-

โรงพิมพอาสารักษาดินแดนฯ

ราคา 24,450.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

84 จางเหมาบรกิารปรับภูมิทัศนหนาที่ทําการ อบต. 131,000.00                  131,000.00            จาง
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 131,000.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 131,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 30 วัน

85
คาติดตั้งไฟฟา โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ

ประชาชน ในชวงเทศกาลสงกรานต 2562
5,000.00                     5,000.00               จาง

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 5,000.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 5,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

86
จางเหมาเชาเตนท โครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการ

ประชาชน ในชวงเทศกาลสงกรานต 2562
7,000.00                     7,000.00               จาง

นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 7,000.-

นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 7,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

87 คากอสรางหอถังประปา ม. 11 714,000.00                  714,000.00            จาง
หจก.เจริญย่ิงยง

ราคา 714,000.-

หจก.เจริญย่ิงยง

ราคา 714,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 2/62

88
จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 

เคร่ืองสํารองไฟของกองคลัง
3,000.00                     3,000.00               จาง

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 3,000.-

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 3,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

89
จางเหมาซอมแซมคอสะพานและพิวจราจรใน

ต.บางขันแตก
3,500.00                     3,500.00               จาง

นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 3,500.-

นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 3,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

90
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

ประชาคม
15,000.00                   15,000.00              ซื้อ

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 15,000.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 15,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

91 คาซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง ทะเบียน กข 8465 สส 15,974.14                   15,974.14              จาง
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอรฯ

ราคา 15,974.14.-

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอรฯ

ราคา 15,974.14.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน
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92
จางทําถังขยะใสแบบแยกประเภทพรอมชุดโครงเหล็กแยก

ชองและปายประชาสัมพันธสําหรับศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
19,500.00                   19,500.00              จาง

น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ ราคา 19,500.- น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ ราคา 19,500.- เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

93
จางเหมาคาแรงซอมแซม/ปรับปรงุไฟฟา 

สาธารณประโยชน เสียงตามสาย
51,300.00                   51,300.00              จาง

นายวิชาญ  บรรจง

ราคา 50,787.-

นายวิชาญ  บรรจง

ราคา 50,787.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 15 วัน

94
จางโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบานแบบบาดาล 

ขนาดเล็ก หมูที่ 7 เช่ือมหมที่ 11
439,770.00                  439,770.00            จาง

หจก.บางนอยสถาปตย

ราคา 439,770.-

หจก.บางนอยสถาปตย

ราคา 439,770.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
สัญญาเลขที่ 4/2562

95 ซอมแซมแทนขยายเสียง 4,930.00                     4,930.00               จาง
สุรเดช ซาวด

ราคา 4930.-

สุรเดช ซาวด

ราคา 4930.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

96 จัดซื้อจัดจางทําปายสติกเกอรติดฟวเจอรบอรด 1,360.00                     1,360.00               จาง
นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 1,360.-

นายจักรกริสน  จันแดง

ราคา 1,360.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

97
จัดซื้อจัดถังขยะเปยก ขนาด 120 ลิตร (ถังกลม) มีฝาปด 

พรอมสติกเกอร ขยะเปยก จํานวน 10 ใบ
6,000.00                     6,000.00               ซื้อ

น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ

ราคา 6,000

น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ

ราคา 6,001

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

98 คาวัสดุการเกษตร 2,130.00                     2,130.00               ซื้อ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 2,130.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 2,130.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

99 คาจางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4 32,883.00                   32,883.00              จาง
นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 32,883.-

นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 32,883.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

100
คาจัดซื้อวัสดุกอสราง ซอมแซมที่อยูอาศัย 

(กรณีประสบวาตภัย)
17,510.00                   17,510.00              ซื้อ

บริษัท แนนโปรเจคท กรุป จํากัด

ราคา 17510.-

บริษัท แนนโปรเจคท กรุป จํากัด

ราคา 17510.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

101
คาใชจายในกิจกรรมถวายความจงรกัภักดี จางเหมา

ซอมแซมซุมเฉลมิพระเกียรติ
104,000.00                  104,000.00            จาง

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 104,000.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 104,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

102 คาใชจายในกิจกรรมถวายความจงรกัภักดี จัดซื้อธงเหลือง 5,100.00                     5,100.00               ซื้อ
น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ

ราคา 5,100.-

น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ

ราคา 5,100.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

103
คาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จัดซื้อตนไม 

และวัสดุอื่นๆ
1,200.00                     1,200.00               ซื้อ

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 1,200.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 1,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

104
คาใชจายกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ จัดจางทําปาย

ไวนิล
4,300.00                     4,300.00               จาง

นายมนู  มีศิริ

ราคา 4,300.-

นายมนู  มีศิริ

ราคา 4,300.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

105
คาใชจายกิจกรรมพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงฯจัดซื้อ

น้ําดื่มและน้ําแข็ง
920.00                        920.00                  ซื้อ

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 920.-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 920.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

106
คาใชจายกิจกรรมฟนฟูพัฒนาลําน้ําคคูลอง 

จางทําอาหารกลางวัน
6,000.00                     6,000.00               จาง

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 6,000.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 6,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

107
คาใชจายกิจกรรมฟนฟูพัฒนาลําน้ําคคูลอง 

คาน้ําดื่มและน้ําแข็ง
920.00                        920.00                  ซื้อ

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 920.-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 920.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

108
คาใชจายกิจกรรมฟนฟูพัฒนาลําน้ําคคูลอง 

คาปายไวนิล
600.00                        600.00                  จาง

นายมนู  มีศิริ

ราคา 600.-

นายมนู  มีศิริ

ราคา 600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

109
คาใชจายกิจกรรมฟนฟูพัฒนาลําน้ําคคูลอง 

คาจางเหมาเรือ
3,000.00                     3,000.00               จาง

นายอัมพร  นุมศริิ

ราคา 3,000.-

นายอัมพร  นุมศริิ

ราคา 3,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

110 จางเหมาซอมแซมระบบประปา ม.4,11 ต.บางขันแตก 4,626.00                     4,626.00               จาง
นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 4,626.-

นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 4,626.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาแลวเสร็จ 7 วัน

111 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟา 22,940.00                   22,940.00              ซื้อ
รานคลีนิคการไฟฟา

ราคา 22,940.-

รานคลีนิคการไฟฟา

ราคา 22,940.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

112

คาปายพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินี 

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชมมพรรษาประจําปพุทธศกัราช

2562

3,000.00                     3,000.00               จาง
รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 3,000.-

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 3,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

113 คาซอมแซมคอสะพาน ม.3 2,600.00                     2,600.00               จาง
นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 2,600.-

นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 2,600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

114 คาซอมรถบรรทุกขยะ  80 - 6088 สมุทรสงคราม 6,500.00                     6,500.00               จาง
นายพิเชษฐ  จูเนียม

ราคา 6,500.-

นายพิเชษฐ  จูเนียม

ราคา 6,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

115 คาซอมแซมรถยนตสวนกลาง กข 1561 สส 6,950.00                     6,950.00               จาง
รานแอดไดนาโม มอเตอร

ราคา 6,950.-

รานแอดไดนาโม มอเตอร

ราคา 6,950.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

116 คาโครงการกอสรางหอถังประปา หมูที4่ 650,000.00                  650,000.00            จาง
บริษัทพี พี อรัญมารเก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 650,000.-

บริษัทพี พี อรัญมารเก็ตติ้ง จํากัด

ราคา 650,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

117 คาจางถายเอกสารพรอมเขาเลม 2,430.00                     2,430.00               จาง
รานกิจศิริ

ราคา 2,430.-

รานกิจศิริ

ราคา 2,430.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

118 จายคาวัสดุกอสรางยางมะตอย 15,250.00                   15,250.00              ซื้อ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 15,250.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 15,250.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

119 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 136,060.00                  136,060.00            ซื้อ
รานศรีสุวรรณ

ราคา 136,060.-

รานศรีสุวรรณ

ราคา 136,060.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

120 คาซอมแซมคอมพิวเตอร 400.00                        400.00                  จาง
หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 400.-

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 400.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

121 คาจัดสวนหยอมภายในอาคาร 3,695.00                     3,695.00               จาง
รานหนูไมประดับ

ราคา 3,695.-

รานหนูไมประดับ

ราคา 3,695.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

122
คาปายพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว

พรอมขาตั้ง
6,000.00                     6,000.00               จาง

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 6,000.-

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 6,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

123
คาจัดซื้อน้ําและน้ําแข็ง โครงการจัดหนวยแพทยเคล่ือนที่

และรบับริจาคโลหิต
1,040.00                     1,040.00               ซื้อ

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1,040.-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1,040.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

124
คาเชาเต็นท เครื่องเสียง เวทีและจางผูกผา โครงการจัด

หนวยแพทยเคล่ือนที่และรับบริจาคโลหิต
9,000.00                     9,000.00               จาง

นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 9,000.-

นายประสิทธ์ิ  นาคแคลว

ราคา 9,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

125

คาใชจายในการออกแบบเว็บไซต คาธรรมเนียมชื่อเว็บไซต

และคาเชาพื้นที่เว็บไซตบนอินเตอรเน็ตปรับปรุงขอมูลให

เปนปจจุบัน เวลา 12 เดอืน

25,000.00                   25,000.00              จาง
บริษัท ไทมสมีเดีย เว็บดีไซน จํากัด

ราคา 25,000.-

บริษัท ไทมสมีเดีย เว็บดีไซน จํากัด

ราคา 25,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 365 วัน

126 คาจัดซื้อเคร่ืองพิมพเช็ค จํานวน 1 เคร่ือง 35,000.00                   35,000.00              ซื้อ
หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 35,000.-

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 35,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

127
คาจัดจางถายเอกสารพรอมเขาเลมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ 

2561-2565)
3,540.00                     3,540.00               จาง

รานกิจศิริ

ราคา 3,540.-

รานกิจศิริ

ราคา 3,540.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

128
จัดซื้อน้ํายากําจัดยุงเดลตา และทราบเคลือบ

สารเทมีคอล
130,200.00                  130,200.00            ซื้อ

ราน เค เอส เอ็น เทรดด้ิง

ราคา 13,0200.-

ราน เค เอส เอ็น เทรดด้ิง

ราคา 13,0200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

129 คาจัดซื้อโตะโฟเมกาสีขาว 20 ตัว 38,000.00                   38,000.00              ซื้อ
รานปราณีเฟอรนิเจอร 

ราคา 38,000.-

รานปราณีเฟอรนิเจอร 

ราคา 38,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

130 คาซอมแซมรถยนตสวนกลาง กข 8465 สส 700.85                        700.85                  จาง
อีซูซุสงวนไทยมอเตอรเซลส จํากัด

ราคา 700.85.-

อีซูซุสงวนไทยมอเตอรเซลส จํากัด

ราคา 700.85.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

131 คาซอมแซมระบบประปา หมูที1่1 21,036.00                   21,036.00              จาง
นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 21,036.-

นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 21,036.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

132 จัดซื้อถังขยะ200 ลิตร จํานวน 50 ใบ 39,500.00                   39,500.00              ซื้อ
รานฉัตรชัยซัพพลาย

ราคา 39,500.-

รานฉัตรชัยซัพพลาย

ราคา 39,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

133 คาจางเหมาเชื่อมระบบไฟฟาและทอจายน้ําประปาหมูที่ 4 9,161.00                     9,161.00               จาง
นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 9,161.-

นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 9,161.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

134
จัดซื้อเคร่ืองวัดหาตําแหนงเสียของสายเคเบิ้ลตัวนํา จํานวน 

1 เคร่ือง
24,610.00                   24,610.00              ซื้อ

บริษัท โรมีเทล จํากัด

ราคา 24610.-

บริษัท โรมีเทล จํากัด

ราคา 24610.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

135
คาซอมแซมลางทําความสะอาด ซอมแซมเครื่อง

ปรับอากาศ
1,500.00                     1,500.00               จาง

รานพงษพัฒนแอร

ราคา 1,500.-

รานพงษพัฒนแอร

ราคา 1,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

136
คาวัสดุสานตะกราโครงการฝกอบรมสงเสรมิทักษะการฝก

อาชีพ
15,875.00                   15,875.00              ซื้อ

นางปราณี   งามเผือก

ราคา 15,875.-

นางปราณี   งามเผือก

ราคา 15,875.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

137 คาปายโครงการฝกอบรมสงเสริมทักษะการฝกอาชีพ 450.00                        450.00                  จาง
รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 450.-

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 450.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

138 คาน้ําดื่มโครงการฝกอบรมสงเสริมทักษะการฝกอาชีพ 1,200.00                     1,200.00               ซื้อ
นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1,200.-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

139 คาซอมแซมแทนขยายเสยีง 2,150.00                     2,150.00               จาง
รานสุรเดช  ซาวด

ราคา 2,150.-

รานสุรเดช  ซาวด

ราคา 2,150.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

140
คาปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและแผนพลาสวูดติดบอรดหนาสํานักงาน
2,360.00                     2,360.00               จาง

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 2,360.-

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 2,360.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

141 เคร่ืองอานบัตรแบบอเนกประสงค 2,100.00                     21,000.00              ซื้อ
หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 2,100.-

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

ราคา 2,100.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

142 คาซอมแซมเบาะกระบะทายรถยนต อปพร. 5,500.00                     5,500.00               จาง
รานศริิชัยเซอรวิส

ราคา 5,500.-

รานศริิชัยเซอรวิส

ราคา 5,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

143 คาซอมแซมรถยนตสวนกลาง ทะเบียน กข 1561 สส 12,000.00                   12,000.00              จาง
รานณรงคแอร

ราคา 12,000.-

รานณรงคแอร

ราคา 12,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

144 คาซอมแซมแทนขยายเสยีง 2,000.00                     2,000.00               จาง
รานสุรเดช  ซาวด

ราคา 2,200.-

รานสุรเดช  ซาวด

ราคา 2,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

145
คาวิทยากร โครงการฝกอบรม สงเสริมทักษะการฝกอาชีพ

สรางรายไดแกชุมชน (สานตะกราจากเชือกมัดฟาง
7,680.00                     7,680.00               จาง

นางรนุณี   เทพขาม

ราคา 7,680.-

นางรนุณี   เทพขาม

ราคา 7,680.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

146 คาซอมแซมระบบประปา หมูที่ 6  5,200.00                     5,200.00               จาง
นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 5,200.-

นายเผดิมศักดิ์  ละเอียดมาก

ราคา 5200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

147 จางจัดทําแจกันดอกบัวดินปน จํานวน 2 คู 2,000.00                     2,000.00               จาง
นางจันทร  ฟน เดอ เซ

ราคา 2,000.-

นางจันทร  ฟน เดอ เซ

ราคา 2000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

148
ซื้อไมกวาดแข็งตอดามหนา จํานวน 10 อัน 

โครงการบางขันแตกรวมใจภักดิ์ฯ
450.00                        450.00                  ซื้อ

นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 450.-

นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 450.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

149
คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 80-6088 สส.
4,300.00                     4,300.00               จาง

นายสุภชัย   พุทธนุรัตนะ

ราคา 4,300.-

นายสุภชัย   พุทธนุรัตนะ

ราคา 4,300.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

150
จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 80-6088สส. จํานวน 2 ลูก
6,600.00                     6,600.00               ซื้อ

นายอํานาจ  จีนตุม

ราคา 6,600.-

นายอํานาจ  จีนตุม

ราคา 6,600.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

151
คาจัดซื้อกระดานฟลิปชารท 3 ขา แบบมีแมเหล็ก จํานวน 2

 ชุด
9,900.00                     9,900.00               ซื้อ

รานหยกฟาการพาณิชน

ราคา 9,900.-

รานหยกฟาการพาณิชน

ราคา 9,900.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

152 จัดซื้อคาอางบัว จํานวน 2 อาง 3,000.00                     3,000.00               ซื้อ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 3,000.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 3,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

153 คาวัสดุกอสราง (ยางแอสฟลทคอนกรีต) 135,200.00                  135,200.00            ซื้อ
บริษัทโรงเลื่อยจักรประสาร จํากัด

ราคา 135,200.-

บริษัทโรงเลื่อยจักรประสาร จํากัด

ราคา 135,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 15 วัน

154
คาจางเหมาคาแรงซอมแซม / ปรับปรงุไฟฟา

สาธารณประโยชน เสียงตามสาย
37,300.00                   37,300.00              จาง

นายวิชาญ  บรรจง

ราคา 37,300.-

นายวิชาญ  บรรจง

ราคา 37,300.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 15 วัน

155
คาโครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกสาย 

ซอยวัดนางพิมพ - สะพานแค (ชวงที่ 3) หมูที่ 3
596,500.00                  596,500.00            จาง

บริษัทสุขสันตกอสราง

ราคา 596,500.-

บริษัทสุขสันตกอสราง

ราคา 596500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

156 คาเชาเต็นทโครงการแขงขันตะกรอลอดบวง 2,500.00                     2,500.00               จาง
นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 2,500.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 2,500.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

157 คาเชาเคร่ืองเสียงโครงการแขงขันตะกรอลอดบวง 3,000.00                     3,000.00               จาง
นายเมน   นิ่มสกุล

ราคา 3,000.-

นายเมน   นิ่มสกุล

ราคา 3,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

158 คาวัสดุกีฬาโครงการแขงขันตะกรอลอดบวง 1,100.00                     1,100.00               ซื้อ
รานแมกลองเครื่องเขียน 

ราคา 1,100.-

รานแมกลองเครื่องเขียน 

ราคา 1,100.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

159 คาปายโครงการแขงขันตะกรอลอดบวง 450.00                        450.00                  จาง
รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 450.-

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 450.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

160 คาน้ําดื่มและน้ําแข็งโครงการแขงขันตะกรอลอดบวง 1,900.00                     1,900.00               ซื้อ
นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1,900.-

นายมนตร ี นอยลมทวน

ราคา 1,900.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

161 คาทําสนามโครงการแขงขันตะกรอลอดบวง 1,550.00                     1,550.00               จาง
นายนิรุธ  สบายใจ

ราคา 1,550.-

นายนิรุธ  สบายใจ

ราคา 1,550.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

162
คาปายโครงการเยาวชนเรยีนรูวิถีชีวิตพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ
450.00                        450.00                  จาง

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 450.-

รานมนูศิลปอิงคเจท

ราคา 450.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

163
คาอาหารกลางวันและอาหารวางและเคร่ืองดื่มโครงการ

เยาวชนเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
18,200.00                   18,200.00              จาง

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 18,200.-

นางสมหมาย  เสยีงออน

ราคา 18,200.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

164 คาโครงการปรับปรุงเสียงตามสายในพีนที่ ต.บางขันแตก 321,432.00                  321,432.00            จาง
นายศิริวัฒน  มีสมบูรณ

ราคา 321,432.-

นายศิริวัฒน  มีสมบูรณ

ราคา 321,432.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 60 วัน

165
คาซอมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารเรียน ศพด.

บานคลองบอ
2,739.00                     2,739.00               จาง

นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 2,739.-

นายมนัส  แหลมนอย

ราคา 2,739.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

166
จายคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ซอมแซมที่อยูอาศัย (กรณีประสบ

วาตภัย)
760.00                        760.00                  ซื้อ

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 760.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 760.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

167
คาวัสดุและจางเหมาทําแปลงปลูก โครงการสงเสริมการ

เรียนรูตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
10,436.00                   10,436.00              จาง

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 10,436.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 10,436.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

168
คาเมล็ดพันธุผักโครงการสงเสรมิการเรียนรูตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง
450.00                        450.00                  ซื้อ

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 450.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 450.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

169 คาจัดซื้อ กระบอกบรรจุแกวกระดาษ 1,230.00                     1,230.00               ซื้อ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 1,230.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 1,230.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

170 คาจัดซื้อเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง 24,000.00                   24,000.00              ซื้อ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 24,000.-

นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 24,000.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

171 คาจัดซื้อโคมไฟหัวเสาโซลารเซลล 5,424.00                     5,424.00               ซื้อ
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

ราคา 5,424.-

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

ราคา 5,424.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

172 คาจัดซื้อวัสดุกอสราง 6,043.00                     6,043.00               ซื้อ
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

ราคา 6,013.-

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด 

ราคา 6,013.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

173 คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,903.00                     7,903.00               ซื้อ
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด

ราคา 7,903.-

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส จํากัด

ราคา 7,903.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน

174 คาจางเหมาวางทอระบายน้ําหลังโรงเรียนวัดคู ม.4 8,630.00                     8,630.00               จาง
นายมนัส   แหลมนอย

ราคา 8,630.-

นายมนัส   แหลมนอย

ราคา 8,630.-

เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด
กําหนดเวลาจัดสงพัสดุ 7 วัน


