
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 พ.ย.61 9,000.00               9,000.00               จ้าง น.ส.รติมา  พว่งศิริ
น.ส.รติมา  พว่งศิริ

ราคา 9000.-
สัญญาเลขที ่6/2562

2 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ พ.ย.61 9,000.00               9,000.00               จ้าง น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี
น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี

ราคา 9000.-
สัญญาเลขที ่7/2562

3 จ้างเหมาบริการฯด้านกิจการประปา พ.ย.61 9,000.00               9,000.00               จ้าง นายอ านาจ  ผิวไผ่
นายอ านาจ  ผิวไผ่

ราคา 9000.-
สัญญาเลขที ่10/2562

4 จ้างเหมาบริการฯพนง.ประจ ารถขยะ พ.ย.61 9,000.00               9,000.00               จ้าง นายธนภัทร  ช านาญกิจ
นายธนภัทร  ช านาญกิจ

ราคา 9000.-
สัญญาเลขที ่9/2562

5
จ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ 
พ.ย.61

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

ราคา 9000.-
สัญญาเลขที ่8/2562

6 ค่าหนังสือพมิพ ์พ.ย.61 5,400.00               5,400.00               จ้าง นางนวลน้อย  จรรยาธรรม
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม

ราคา 5400.-
สัญญาเลขที ่2/2562

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงานสนักปลัด 21 รายการ 7,216.00               7,216.00               ซ้ือ ร้านศรีสุวรรณ
ร้านศรีสุวรรณ
ราคา 7216.-

ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงานคลัง 12,760.00             12,760.00              ซ้ือ ร้านศรีสุวรรณ
ร้านศรีสุวรรณ
ราคา 12760.-

ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

9 จ่ายค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ส านักปลัด 29,300.00             29,300.00              ซ้ือ หจก.นาวีคอมพวิเตอร์
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 29300.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

10 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ปฏิทินแบบแขวน 100,000.00           100,000.00            จ้าง น.ส.วิลาวัลย์  กล่ าทอง
น.ส.วิลาวัลย์  กล่ าทอง

ราคา 100000 .-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 30 วัน

11 ค่าน้ ามันโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิฯ พ.ย.61 750.00                 750.00                  ซ้ือ นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา 750.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

12 ค่าวัสดุโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิฯ พ.ย.61 740.00                 740.00                  ซ้ือ นางจินตนาภา  แสงวณิช
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 740.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

13 จ้างเหมาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิฯ  พ.ย.61 1,500.00               1,500.00               จ้าง นายส าเริง  กุย้เขียว
นายส าเริง  กุย้เขียว

ราคา 1500.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

14 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย พ.ย.61 50,000.00             50,000.00              จ้าง บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์

ราคา 50000.-
สัญญาเลขที ่8/2562

15 ค่าป้ายไวนิล เร่ืองการตลาดและเร่ืองควบคุมสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 806.00                 806.00                  จ้าง นายจักรกริสน์  จันแดง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 806.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)
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16 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พ.ย.61 3,500.00               3,500.00               จ้าง แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส

ราคา 3500.-
สัญญาเลขที ่36/2562

17 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข1561 สส. 8,870.00               8,870.00               จ้าง แอ๊ดไดนาโม มอเตอร์
แอ๊ดไดนาโม มอเตอร์

ราคา 8870.-
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

18 ค่าป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 670.00                 670.00                  จ้าง นายจักรกริสน์  จันแดง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 670.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

19 เช่าเต้นท์โครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 1,000.00               1,000.00               จ้าง นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว

ราคา 1000.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

20 ค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็งโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 920.00                 920.00                  ซ้ือ นายมนตรี  น้อยลมทวน
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา920 .-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

21 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 2,500.00               2,500.00               จ้าง นายสมศักด์ิ  ขันติกาล
นายสมศักด์ิ  ขันติกาล

ราคา 2500.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

22 ค่านักพากย์โครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 600.00                 600.00                  จ้าง นายวิชัย  บ ารุงสุข
นายวิชัย  บ ารุงสุข

ราคา 600.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

23 ค่ากรรมการตัดสินโครงการสืบสานประเพณีชักพระฯ 1,200.00               1,200.00               จ้าง นายไพบูลย์  บ ารุงสุข
นายไพบูลย์  บ ารุงสุข

ราคา 1200.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

24 ค่าวัสดุแบบพมิพแ์ละค่าขนส่งแบบพมิพ์ 4,184.70               4,184.70               ซ้ือ โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

ราคา 4184.70.-
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

25
ค่าโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุกซอยบ้านนายสันทิศ
(ช่วง3) หมู่10

290,000.00           290,000.00            จ้าง หจก.ชัยวิขิตวิศวกรรม
หจก.ชัยวิขิตวิศวกรรม

ราคา 290000.-
สัญญาเลขที ่6/2561

รวม 566,916.70          566,916.70           


