
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 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บข้อมูล ม.ีค.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.รติมา  พว่งศิริ

ราคา 9000.-
น.ส.รติมา  พว่งศิริ สัญญาเลขที ่6/2562

2 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ มี.ค.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี

ราคา 9000.-
น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี สัญญาเลขที ่7/2562

3 จ้างเหมาบริการฯด้านกิจการประปา มี.ค.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายอ านาจ  ผิวไผ่

ราคา 9000.-
นายอ านาจ  ผิวไผ่ สัญญาเลขที ่10/2562

4 จ้างเหมาบริการฯพนง.ประจ ารถขยะ มี.ค.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายธนภัทร  ช านาญกิจ

ราคา 9000.-
นายธนภัทร  ช านาญกิจ สัญญาเลขที ่9/2562

5
จ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ 
มี.ค.62

9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.วรวลัญช์  ปิยด ารงเกียรติ

ราคา 9000.-
น.ส.วรวลัญช์  ปิยด ารงเกียรติ สัญญาเลขที ่8/2562

6 ค่าจัดขยะมูลฝอย ม.ีค.62 50,000.00             50,000.00              จ้าง
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์

ราคา 50000.-
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์ สัญญาเลขที ่8/2562

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ จ านวน 13 รายการ 77,430.00             77,430.00              ซ้ือ
นายชัยวัฒน์  กุศลวิสิฐ

ราคา 77430.-
นายชัยวัฒน์  กุศลวิสิฐ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

8 ค่าน้ ามันตัดหญ้า โครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ มี.ค.62 590.00                 590.00                  ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา 590.-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

9 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-6088 สส. 3,956.00               3,956.00               จ้าง
นายอ านวย  จีนตุ้ม

ราคา 3956.-
นายอ านวย  จีนตุ้ม ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

10 ค่าหนังสือพมิพ ์มี.ค.62 5,580.00               5,580.00               จ้าง
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม

ราคา 5580.-
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม สัญญาเลขที ่2/2562

11 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์ศพด. 400.00                 400.00                  จ้าง
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 400.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

12 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ม.ีค.62 3,500.00               3,500.00               จ้าง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส

ราคา 3500.-
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส สัญญาเลขที ่36/2562

13 จัดซ้ือวัสดุแบบพมิพ ์จ านวน 4 รายการ 24,450.00             24,450.00              ซ้ือ
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

ราคา 24450.-
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

14 จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์หน้าทีท่ าการ อบต. 131,000.00           131,000.00            จ้าง
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 131000.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

15
ค่าติดต้ังไฟฟา้ โครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

5,000.00               5,000.00               จ้าง
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 5000.-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมนายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1)
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16
จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ โครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

7,000.00               7,000.00               จ้าง
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว

ราคา 7000.-
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

17 ค่าก่อสร้างหอถังประปา ม. 11 714,000.00           714,000.00            จ้าง
หจก.เจริญย่ิงยง
ราคา 714000.-

หจก.เจริญย่ิงยง สัญญาเลขที ่2/62

18
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองส ารองไฟของกองคลัง

3,000.00               3,000.00               จ้าง
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 3000.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 27,987.00             27,987.00              ซ้ือ
ร้านศรีสุวรรณ
ราคา 27987.-

ร้านศรีสุวรรณ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

20 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพานและพวิจราจรในต.บางขันแตก 3,500.00               3,500.00               จ้าง
นายมนัส  แหลมน้อย

ราคา 3500.-
นายมนัส  แหลมน้อย ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

รวม 1,102,393.00        1,102,393.00        


