-1สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
ประจําเดือนสิงหาคม 2560
รวมจํานวน
งานที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง
วงเงิน งปม. วิธีการได้มา วันที่ได้มา
(หน่วย)
ที่จะซื้อหรือจ้าง จัดซื้อ /
(ตรวจรับ)

ลําดับ
ที่

/ ราคากลาง
1

สขร.1

จัดซื้อข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขฯ เพื่อใช้ในโครงการแผนที่ภาษีและ

จัดจ้าง

จํานวนเงิน
ตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง (บาท)

ผู้มีอาชีพ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง

10,000.00 ตกลงราคา

7 ส.ค. 60

20 ระวาง

550.00 ตกลงราคา

3 ส.ค. 60

22 ชุด

550.00 ฎ.515 (น.ส.สุพัตรา สนองค์)

10,000.00 ฎ.514 (กรมพัฒนาที่ดิน)

ทะเบียนทรัพย์สินฯ
2

จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างในการประชุมสภาฯ

3

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า อบต.แพรกหนามแดง

9,694.20 ตกลงราคา

2 ส.ค. 60

3 ตัว

9,694.20 ฎ.521 (นายจักรพันธ์ อนัตชินะ)

4

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้สาธารณะ ในการเปลี่ยนตู้ควบคุมฯ

3,080.00 ตกลงราคา

4 ส.ค. 60

1 จุด

3,080.00 ฎ.522 (นายสากล กุลหอม)

5

จัดซื้อแบบพิมพ์ - สนง.ปลัด

275.00 ตกลงราคา

7 ส.ค. 60

2 รายการ

275.00 ฎ.523

(โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ)

6

จัดซื้อแบบพิมพ์ - กองคลัง

6,019.50 ตกลงราคา

7 ส.ค. 60

16 รายการ

6,019.50 ฎ.524

(โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ)

7

จัดซื้อแบบพิมพ์ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

717.00 ตกลงราคา

7 ส.ค. 60

9 รายการ

717.00 ฎ.525

(โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ)

8

จ้างเหมาจัดทําตรายาง - สนง.ปลัด

1,090.00 ตกลงราคา

10 ส.ค. 60

4 อัน

1,090.00 ฎ.527 (นางนันทินี กิจศิริ)

9

จ้างเหมาจัดทําตรายาง - กองคลัง

1,460.00 ตกลงราคา

10 ส.ค. 60

6 อัน

1,460.00 ฎ.528 (นางนันทินี กิจศิริ)

2,200.00 ตกลงราคา

8 ส.ค. 60

1 ผืน

2,161.00 ฎ.529 (นายชนกานต์ ศุกระศร)

11 จ้างเหมาจัดทําโล่อะคิลิกแม่ดีเด่น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรตฯ 12 สิงหามหาราชินี

6,000.00 ตกลงราคา

9 ส.ค. 60

6 อัน

4,500.00 ฎ.530 (นายบรรหาร จิรนาทดิลก)

12 จัดซื้อชุดไทยธรรม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี

1,800.00 ตกลงราคา

9 ส.ค. 60

9 ชุด

1,800.00 ฎ.531

13 จัดซื้อน้ําดื่ม (แก้ว) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี

700.00 ตกลงราคา

9 ส.ค. 60

10 ลัง

650.00 ฎ.532 (นายธีรศักดิ์ เกิดละมูล)

14 จ้างเหมาจัดทําพวงมาลัยดอกไม้สด พร้อมธูปเทียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

540.00 ตกลงราคา

11 ส.ค. 60

9 ชุด

540.00 ฎ.533 (นายวินัย กลิ่นสุคนธ์)

10 จ้างเหมาจัดทําป้ายผ้าไวนิน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
12 สิงหามหาราชินี ประจําปี 2560

(น.ส.สุชานันท์ สิทธิชัยศาสตร์)

-2ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง

สขร.1
รวมจํานวน
(หน่วย)

วันที่ได้มา
(ตรวจรับ)

100.00 ตกลงราคา

12 ส.ค. 60

2 กระสอบ

16 จ้างเหมาเช่าประดับไฟฟ้าแสงสว่างฯ, เต็นท์, เวที ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

6,000.00 ตกลงราคา

13 ส.ค. 60

1 งาน

6,000.00 ฎ.535 (น.ส.บุญศิริ กิจศิริ)

17 จ้างเหมาถ่ายสําเนาเอกสารแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

1,660.00 ตกลงราคา

11 ส.ค. 60

40 เล่ม

1,660.00 ฎ.536 (นางนันทินี กิจศิริ)

550.00 ตกลงราคา

15 ส.ค. 60

22 ชุด

19 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

2,500.00 ตกลงราคา

8 ส.ค. 60

74 ลิตร

2,269.00 ฎ.538

20 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมน้ําดื่ม ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ

3,250.00 ตกลงราคา 9,15 ส.ค. 60

65 ชุด

2,925.00 ฎ.539 (นายณรงค์ ผิวนวล)

15 จัดซื้อน้ําแข็งโม่ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี

18 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างในการประชุมสภาฯ

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

19,000.00 ตกลงราคา

17 ส.ค. 60

3 รายการ

22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

16,980.00 ตกลงราคา

18 ส.ค. 60

21 รายการ

2,300,000.00 ประมูลซื้อด้วย

7 ส.ค. 60

23 จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาด 5 ตัน พร้อมอุปกรณ์

1 คัน

29,720.00 ตกลงราคา

100.00 ฎ.534 (นางพุธิตา พุ่มอําภา)

550.00 ฎ.537 (น.ส.สุพัตรา สนองค์)
(หจก.พี.อาร์.แพรกหนามแดงฯ)

19,000.00 ฎ.542 (นายศิริพงศ์ ธรรมพิพรรธน์)
16,980.00 ฎ.543 (นางนิตย์ ศรีสุวรรณ)
2,295,000.00 ฎ.544 (บจก.คูโบต้าพานแทรกเตอร์

ราชบุรี)

อิเล็กทรอนิกส์

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สนง.ปลัด

จํานวนเงิน
ตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง (บาท)

ผู้มีอาชีพ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง

วงเงิน งปม. วิธีการได้มา
ที่จะซื้อหรือจ้าง จัดซื้อ /
/ ราคากลาง จัดจ้าง

22 ส.ค. 60

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รายงาน
(นางสาวชิญารัถ แก้วพิกุล)
นักวิชาการพัสดุ

4 รายการ

29,720.00 ฎ.549 (บจก.โปรวายเดอร์ฯ)

