
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าหนังสือพมิพ์ 60,120.00             60,120.00        จ้าง
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม

ราคา 60120.-
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม เลขทีสั่ญญา 1/2561

2 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 550,000.00           550,000.00      จ้าง
บริษทั เธียรสิน การ์เบจ เมเนจเมน 

ราคา 550000.-
บริษทั เธียรสิน การ์เบจ เมเนจเมน เลขทีสั่ญญา 7/2561

3
ค่าจ้างเหมาบริการฯ ด้านท าความ
สะอาด อบต.บางขันแตก

53,128.00             53,128.00        จ้าง
นายธนภัทร  ช านาจกิจ

ราคา 53128.-
นายธนภัทร  ช านาจกิจ เลขทีสั่ญญา 2/2561

4
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแล
เด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ

99,840.00             99,840.00        จ้าง
น.ส.วรวลัญช์  ปิยะด า

ราคา 99840.-
น.ส.นุชนาถ  ฉิมรวย เลขทีสั่ญญา 3/2561

5
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแล
เด็กเล็ก ศพด.รร.วัดบางขันแตก

9,000.00               9,000.00         จ้าง
นางรวีวรรณ  ธรรมวินิจฉัย

ราคา 9000.-
นางรวีวรรณ  ธรรมวินิจฉัย จัดท า 1 เดือน

6 ค่าจ้างเหมาบริการฯ ด้านบันทึกข้อมูล 106,228.00           106,228.00      จ้าง
น.ส.รติมา  พว่งศิริ
ราคา 106228.-

น.ส.รติมา  พว่งศิริ เลขทีสั่ญญา 8/2561

7
ค่าโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ
ค่าป้ายไวนิล 588.00                 588.00            จ้าง

นายจักรกริสน์  จันแดง
ราคา 588.-

นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

8
ค่าโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ
ค่าเช่าเต้นท์ 1,500.00               1,500.00         จ้าง

นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว
ราคา 1500.-

นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

9
ค่าโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง

2,500.00               2,500.00         จ้าง
นายสมศักด์ิ  ขันติกาล

ราคา 2500.-
นายสมศักด์ิ  ขันติกาล แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

10
ค่าโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ
ค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็ง

980.00                 980.00            ซ้ือ
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา 980.-
นายมนตรี  น้อยลมทวน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

11
ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
(เลขทะเบียน บจ 753 สส)

5,619.71               5,619.71         จ้าง
บริษทัโตโยต้า สส.
ราคา 5619.71.-

บริษทัโตโยต้า สส. แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 38,500.00             38,500.00        จ้าง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส

ราคา 38500.-
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส เลขทีสั่ญญา 4/2561

13
ค่าจ้างเหมาเช่ารถรับจ้างประจ าทาง โครงการพระราชพธีิ 
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

15,000.00             15,000.00        จ้าง
นายสมบูรณ์  เสียงอ่อน

ราคา 15000.-
นายสมบูรณ์  เสียงอ่อน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

14
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก หมูที่4

367,200.00           367,200.00      จ้าง
บริษทันนทชัย  น้ าบาดาล 1991 

 ราคา 367200.-
บริษทันนทชัย  น้ าบาดาล 1991 เลขทีสั่ญญา 6/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 (1)
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15
ค่าอาหารกลางวันโครงการบางขันแตก
รวมใจภักด์ิฯ

14,400.00             14,400.00        จ้าง
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา .-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

16
ค่าน้ ามันกลางวันโครงการบางขันแตก
รวมใจภักด์ิฯ

35,157.00             35,157.00        ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา .-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

17
ค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็งกลางวันโครงการบางขันแตก รวมใจ
ภักด์ิฯ

2,300.00               2,300.00         ซ้ือ
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา  .-
นายมนตรี  น้อยลมทวน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

18 ค่าวัสดุโครงการบางขันแตก รวมใจภักด์ิฯ 1,740.00               1,740.00         ซ้ือ
ร้านหมง ฮวด เฮง

ราคา 450.-
ร้านหมง ฮวด เฮง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

19 ค่าเช่าเรือโครงการบางขันแตก รวมใจภักด์ิฯ 5,600.00               5,600.00         จ้าง
นายไพบูรณ์  จิตรอารีกิตติ

ราคา 5600.-
นายไพบูรณ์  จิตรอารีกิตติ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

20 ค่าเช่าเรือโครงการบางขันแตก รวมใจภักด์ิฯ 3,200.00               3,200.00         จ้าง
นายชืน่  น้อยสกุล

ราคา 3200.-
นายชืน่  น้อยสกุล แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

21 ค่าจ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ 40,064.00             40,064.00        จ้าง
น.ส.ทูลเกล้า  ขุน่หมืน่

ราคา 40064.-
น.ส.ทูลเกล้า  ขุน่หมืน่ เลขทีสั่ญญา 6/2561

22 ค่าจ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ 31,645.00             31,645.00        จ้าง
น.ส.รัตนาภรณ์ สุวรรณมณี

ราคา 31645.-
น.ส.รัตนาภรณ์ สุวรรณมณี เลขทีสั่ญญา 24/2561

23 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 94,150.00             94,150.00        ซ้ือ
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 94150.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

24 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิว้ 11,990.00             11,990.00        ซ้ือ
ร้านสามารถอิเล็กทริค

ราคา 11990.-
ร้านสามารถอิเล็กทริค แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

25 จัดซ้ือโทรศัพท์ จ านวน 2 เคร่ือง 1,600.00               1,600.00         ซ้ือ
ร้านสามารถอิเล็กทริค

ราคา 1600.-
ร้านสามารถอิเล็กทริค แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

26 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 5,300.00               5,300.00         ซ้ือ
ร้านสามารถอิเล็กทริค

ราคา 5300.-
ร้านสามารถอิเล็กทริค แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

27
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ของอบต.บางขันแตก

729,000.00           729,000.00      จ้าง
บริษทั พ.ีที.ควอลิต้ีเอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคา 729000.-
บริษทั พ.ีที.ควอลิต้ีเอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
เลขทีสั่ญญา 3/2560

28 ค่าอาหารเสริม (นม) 795,128.88           795,128.88      ซ้ือ
สหกรณ์โคนมนครปฐม
ราคา 795128.88.-

สหกรณ์โคนมนครปฐม แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

29
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์อาสาสมัคร
ท้องถิน่รักษโ์ลก (อถล.)

504.00                 504.00            จ้าง
 นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 504.-
 นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 (1)

30
ค่าจ้างท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร พร้อมกรอบไม้

864.00                 864.00            จ้าง
 นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 864.-
 นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

31
ค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็งโครงการจัดต้ังจุดตรวจฯ
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561

1,540.00               1,540.00         ซ้ือ
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา 1540.-
นายมนตรี  น้อยลมทวน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

32
ค่าติดต้ังไฟฟา้โครงการจัดต้ังจุดตรวจฯ
ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2562

5,600.00               5,600.00         จ้าง
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 5600.-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

33 จัดซ้ือเคร่ืองปัน่ไฟ ขนาด 5,000 W 35,000.00             35,000.00        ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 35000.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

34 จัดซ้ือวิทยุส่ือสาร จ านวน 4 เคร่ือง 14,000.00             14,000.00        ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 14000.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

35 จัดซ้ือเคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ี 2,600.00               2,600.00         ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 2600.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

36 ค่าซ่อมแซมท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 7,400.00               7,400.00         จ้าง
นายสุพรรณ  พวงพฒัน์

ราคา 6600.-
นายสุพรรณ  พวงพฒัน์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

37 ค่าวัสดุไฟฟา้ 47,150.00             47,150.00        ซ้ือ
นายจิตติ  โหมดวิจิตร

ราคา 47150.-
นายจิตติ  โหมดวิจิตร แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

38

ค่าโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดศรีสุวรรณฯ
ถึงคลองตะเคียน เชือ่มต่อเส้นทางหน้าบริษทัไทยลักซ์ 
และบ้านนางย้อย แสงสุวรรณ พร้อมสะพานท่อลอดเหล่ียม
 หมูท่ี ่6

1,979,000.00         1,979,000.00   จ้าง
หจก.สุขสันต์ก่อสร้างสมุทรสงคราม

ราคา 1979000.-
หจก.สุขสันต์ก่อสร้างสมุทรสงคราม เลขทีสั่ญญา 2/2561

39 ค่าวัสดุแบบพมิพ ์และค่าขนส่งแบบพมิพ์ 21,298.70             21,298.70        ซ้ือ
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

ราคา 8219.70.-
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

40
ค่าแรงซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟา้สาธารณประโยชน์ และ
เสียงตามสาย ในต าบลบางขันแตก

77,900.00             77,900.00        จ้าง
นายธานินทร์  สอนเดช

ราคา 77900.-
นายธานินทร์  สอนเดช แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

41
ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ในต าบลบางขันแตก

14,050.00             14,050.00        จ้าง
นายประวิทย์  เปล่ียนสกุลวงศ์

ราคา 14050.-
นายประวิทย์  เปล่ียนสกุลวงศ์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

42
ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
(เลขทะเบียน กข 8465 สส)

3,968.63               3,968.63         จ้าง
บริษทั อีซูซุสงวนไทยฯ

ราคา 3968.63.-
บริษทั อีซูซุสงวนไทยฯ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

43 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 45,720.00             45,720.00        ซ้ือ
ร้านหมง ฮวด เฮง
ราคา 45720.-

ร้านหมง ฮวด เฮง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
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44
ค่าจ้างท าป้ายไวนิลพ เพือ่ใช้ในโครงการ 
อบต.บางขันแตกเคล่ือนทีพ่บประชาชนปี 2561

550.00                 550.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 550.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

45 ค่าจัดซ้ือถังขยะ 66,600.00             66,600.00        ซ้ือ
น.ส.ชนัญนิดา  เนติเวช

ราคา 66600.-
น.ส.ชนัญนิดา  เนติเวช แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

46 จัดซ้ือเก้าอีท้ างานล้อเล่ือน จ านวน 2 ตัว 7,490.00               7,490.00         ซ้ือ
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์

ราคา 7415.10.-
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

47 จัดซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ไม้ขาเหล็ก จ านวน 1 ตัว 9,000.00               9,000.00         ซ้ือ
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์

ราคา 9000.-
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

48 จัดซ้ือโต๊ะท างานไม้ จ านวน 1 ตัว 3,900.00               3,900.00         ซ้ือ
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์

ราคา 3900.-
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

49 จัดซ้ือชุดรับแขก จ านวน 2 ชุด 25,000.00             25,000.00        ซ้ือ
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์

ราคา 25000.-
ร้านเบสโฮม เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

50 ค่าจ้างเหมาจัดป้ายไวนิลแยกขยะ พร้อมติดต้ัง 4,050.00               4,050.00         จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 4050.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

51
ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืม โครงการ
อบต.บางขันแตก เคล่ือนทีพ่บประชาขน

18,000.00             18,000.00        จ้าง
นายนฤธี  บัวเผ่ือน

ราคา 18000.-
นายนฤธี  บัวเผ่ือน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

52
ค่าจัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายส าหรับพนักงาน
ประจ ารถขยะ

2,370.00               2,370.00         ซ้ือ
น.ส.ราตรี  พภิพลาภอนันต์

ราคา 2370.-
น.ส.ราตรี  พภิพลาภอนันต์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

53
ค่าโครงการขุดลอกคลองภายในต าบลบางขันแตก 
หมูท่ี ่4 ,6 และหมูท่ี่7

305,000.00           305,000.00      จ้าง
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 305000.-
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

54
ค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุกสาย 
หมูท่ี ่2  เชือ่ม หมูท่ี ่3

2,290,000.00         2,290,000.00   จ้าง
หจก.สุขสันต์ก่อสร้างสมุทรสงคราม

ราคา 2290000.-
หจก.สุขสันต์ก่อสร้างสมุทรสงคราม เลขทีสั่ญญา 1/2561

55
ค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็งโครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

1,540.00               1,540.00         ซ้ือ
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา 1540.-
นายมนตรี  น้อยลมทวน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

56
ค่าติดต้ังไฟโครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

5,600.00               5,600.00         จ้าง
นางสาวสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 5600
นางสาวสมหมาย  เสียงอ่อน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

57
ค่าเช่าเต้นท์ครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563

7,000.00               7,000.00         จ้าง
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว

ราคา 7000.-
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

58
จ้างเหมาอุดกลบบ่อบาดาลระบบประปา 
อบต.บางขันแตก หมูท่ี่4

16,980.00             16,980.00        จ้าง
นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก

ราคา 16980.-
นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก เลขทีสั่ญญา 6/2560
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59 ค่าจัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุง และทรายอะเบท 130,200.00           130,200.00      ซ้ือ
น.ส.กุลสินี  จ ารัสผล

ราคา 130200.-
น.ส.กุลสินี  จ ารัสผล แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

60 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 151,144.10           151,144.10      ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 151144.10.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

61 ค่าเปล่ียนแบตเตอร์ร่ี (ทะเบียน กข 8465 สส) 3,200.00               3,200.00         จ้าง
นายปาณัช  อมรแมนนันท์

ราคา 3200.-
นายปาณัช  อมรแมนนันท์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

62 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียงของ อบต. 4,800.00               4,800.00         จ้าง
นายสาริศ  สมประสงค์

ราคา 4800.-
นายสาริศ  สมประสงค์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

63
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ของอบต. 
(ทะเบียน กข 80-6088 สส)

33,410.00             33,410.00        จ้าง
นายพเิชษฐ  จูเนียม

ราคา 33410.-
นายพเิชษฐ  จูเนียม แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

64
ค่าเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาส โครงการผักตบชวา
อย่างย่ังยืน

80,000.00             80,000.00        ซ้ือ
ร้านวีณา รุ่งเรือง การค้า

ราคา 80000.-
ร้านวีณา รุ่งเรือง การค้า แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

65 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (กข 1561 สส) 3,500.00               3,500.00         จ้าง
นายสุวัฒน์  พรมแก้ว

ราคา 3500.-
นายสุวัฒน์  พรมแก้ว แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

66 ค่าซ่อมแซมโทรทัศน์ LED ของ ศพด.บ้านคลองบ่อ 2,675.00               2,675.00         จ้าง
นางศิริพร  แสงอุกรณ์

ราคา 2675.-
นางศิริพร  แสงอุกรณ์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

67 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า ของอบต. 4,810.00               4,810.00         จ้าง
อ.รุ่งเรือง เคร่ืองกรองน้ า

ราคา 4810.-
อ.รุ่งเรือง เคร่ืองกรองน้ า แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

68 ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคา ศพด.โรงเรียนวัดบางขันแตก 12,000.00             12,000.00        จ้าง
นายมนัส  แหลมน้อย

ราคา 12000.-
นายมนัส  แหลมน้อย แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

69 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 79,220.00             79,220.00        ซ้ือ
ร้านศรีสุวรรณ
ราคา 79220.-

ร้านศรีสุวรรณ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

70
ค่าโครงการปรับปรุงทีท่ าการ อบต.บางขันแตก 
ชัน้ที ่2 หอ้งกองช่าง

375,900.00           375,900.00      จ้าง
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 375900.-
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

71
ค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหมูบ่้านเฉลิม
พระเกียรติฯ ร.9 จ านวน 3 ป้าย

120,300.00           120,300.00      จ้าง
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 120300.-
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

72
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
(ทะเบียน 1กข 4368 สส)

1,350.00               1,350.00         จ้าง
นายบุญเลิศ  จงเจริญวัฒนา

ราคา 1350.-
นายบุญเลิศ  จงเจริญวัฒนา แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

73
ค่าจ้างท าป้ายสติกเกอร์ฟวิเจอร์บอร์ด ในการจัด
นิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอย

310.00                 310.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 310.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
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74 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองวืทยุส่ือสารชนิดมือถือ 12,190.00             12,190.00        จ้าง
น.ส.ศิริลักษณ์  บุญเจียม

ราคา 12190.-
น.ส.ศิริลักษณ์  บุญเจียม แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

75 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กข 1561 สส) 4,950.00               4,950.00         จ้าง
น.ส.กิง่กาญจน  ต้ังธง

ราคา 4950.-
น.ส.กิง่กาญจน  ต้ังธง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

76 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บจ 7535 สส) 10,077.58             10,077.58        จ้าง
บริษทัโตโยต้า สส.
ราคา 10077.58.-

บริษทัโตโยต้า สส. แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

77 ค่าเช่ารถโครงการบางขันแตกร่วมใจ ลด คัด แยก ขยะ 2,400.00               2,400.00         จ้าง
นายสมบูรณ์  เสียงอ่อน

ราคา 2400.-
นายสมบูรณ์  เสียงอ่อน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

78 ค่าป้ายรถโครงการบางขันแตกร่วมใจ ลด คัด แยก ขยะ 420.00                 420.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 420.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

79 ค่าป้ายไวนิลโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิฯ 672.00                 672.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 672.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

80 ค่าจ้างท าป้ายศูนย์ข้อมูลส าหรับนักท่องเทีย่ว 250.00                 250.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 250.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

81 จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอีส้ าหรับประชุม 39,400.00             39,400.00        ซ้ือ
ร้านเบสโฮมเฟอร์นิเจอร์

ราคา 39400.-
ร้านเบสโฮมเฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

82
จ้างเหมาเช่ารถรับจ้างประจ าทาง โครงการอบรม
ใหค้วามรู้แก่เกษตรกรต าบลบางขันแตกฯ

3,000.00               3,000.00         จ้าง
นายโกมล  พลูส าราญ

ราคา 3000.-
นายโกมล  พลูส าราญ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

83
ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรต าบลบางขันแตกฯ

432.00                 432.00            จ้าง
นายจักรกริสน์   จันแดง

ราคา 432.-
นายจักรกริสน์   จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

84
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่
เกษตรกรต าบลบางขันแตกฯ

1,750.00               1,750.00         ซ้ือ
ร้านศรีสุวรรณ
ราคา 1750.-

ร้านศรีสุวรรณ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

85 ค่าวัสดุส านักงาน ธงตราสัญญาลักษณ์  (ว.ป.ร.) 2,550.00               2,550.00         ซ้ือ
น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ ์

ราคา 2550
น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ ์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

86 ค่าป้ายไวนิลโครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพยีงฯ 420.00                 420.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 420.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

87 ค่าเช่ารถโครงการเยาวชนเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพยีงฯ 3,000.00               3,000.00         จ้าง
นายสมบูรณ์  เสียงอ่อน

ราคา 3000.-
นายสมบูรณ์  เสียงอ่อน แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

88
ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการจัดการขยะในชุมชน
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม(ส่งเสริมการเล้ียงไส้เดือนดิน)

420.00                 420.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 420.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
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89 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการประชาคมฯ 403.00                 403.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 403.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

90
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมการประชาคมฯ

1,750.00               1,750.00         จ้าง
น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

ราคา 1750.-
น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

91 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ทะเบียน 80-6088 สส) 5,400.00               5,400.00         จ้าง
นายมานพ  ชืน่สกุล

ราคา 5400.-
นายมานพ  ชืน่สกุล แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

92
ค่าจ้างต่ออายุการใหบ้ริการออนไลน์เว็บไซต์ 
ประจ าปี 2561-2562

10,000.00             10,000.00        จ้าง
บริษทัดังภูมิจ ากัด
ราคา 10000.-

บริษทัดังภูมิจ ากัด แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

93
จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า พร้อมด้วยเข็มฉีด , ยา ,
 ไซริงค์ ป้ายชือ่

27,350.00             27,350.00        ซ้ือ
น.ส.กุลสินี  จ ารัสผล

ราคา 27350.-
น.ส.กุลสินี  จ ารัสผล แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

94 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 3 เคร่ือง + เคร่ืองพมิพ ์2 เคร่ือง 86,000.00             86,000.00        ซ้ือ
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 86000.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

95 จัดซ้ือโต๊ะ และเก้าอีท้ างาน 49,000.00             49,000.00        ซ้ือ
ร้านพพี ีเฟอร์นิเจอร์

ราคา 49000.-
ร้านพพี ีเฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

96
ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจ าปี 2561

2,804.00               2,804.00         จ้าง
ร้านเอกชัยเปเปอร์

ราคา 2804.-
ร้านเอกชัยเปเปอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

97 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงส าหรับหอ้งประชุม 66,000.00             66,000.00        ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 66000.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

98 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  กข 8465 สส 700.85                 700.85            จ้าง
บริษทัอีซูซุสงวนไทยฯ

700.85.-
บริษทัอีซูซุสงวนไทยฯ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

99 จัดซ้ือเก้าอีส้ าหรับท างาน 5 ตัว 8,500.00               8,500.00         ซ้ือ
ร้านพพี ีเฟอร์นิเจอร์

ราคา 8500.-
ร้านพพี ีเฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

100
ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะ
การฝึกอาชีพ (นวดหน้า , ขัดหน้า , สปาหน้า)

420.00                 420.00            จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 420.-
นายจักรกริสน์  จันแดง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

101 ค่าจ้างเหมาติดต้ังหลังคากันน้ าฝนสาด / รางรับน้ าฝน 11,000.00             11,000.00        จ้าง
นายประกอบ  จูเนียม

ราคา 11000.-
นายประกอบ  จูเนียม แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

102
ค่าจ้างเหมาจัดท าชัน้วางแฟม้เอกสาร และชัน้วาง
อุปกรณ์ประปา , อุปกรณ์ไฟฟา้

16,500.00             16,500.00        จ้าง
นายประกอบ  จูเนียม

ราคา 16500.-
นายประกอบ  จูเนียม แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

103 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 62,000.00             62,000.00        ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 62000.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 (1)

104 ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา 8,475.00               8,475.00         ซ้ือ
น.สราตรี  พภิพลาภอนันต์

ราคา 8475.-
น.สราตรี  พภิพลาภอนันต์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

105 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา 15,800.00             15,800.00        ซ้ือ
น.ส.ราตรี  พภิพลาภอนันต์

ราคา 15800.-
น.สราตรี  พภิพลาภอนันต์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

106 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ 38,005.00             38,005.00        ซ้ือ
นางสมใจ  ยาตาระนัด

ราคา 38005.-
นางสมใจ  ยาตาระนัด แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

107 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 3 เคร่ือง  3 ศพด. 11,700.00             11,700.00        ซ้ือ
นายอธิการ  เลขาวิจิตร์

ราคา 11700.-
นายอธิการ  เลขาวิจิตร์ แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

108
ค่าจ้างซ่อมแซมสะพานภายในเขต อบต.บางขันแตก 
หมูที ่2,3,7 และ9

65,800.00             65,800.00        จ้าง
นายมนัส  แหลมน้อย

ราคา 65800.-
นายมนัส  แหลมน้อย เลขทีสั่ญญา 33/2561

รวม 9,673,512.45          9,673,512.45    


