
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 ค่าน้า้มันตัดหญ้าโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ 10,200.00             10,200.00              ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา 10200.-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

2 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บข้อมูล ก.พ.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.รติมา  พว่งศิริ

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

3 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ ก.พ.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี

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

4 จ้างเหมาบริการฯด้านกิจการประปา ก.พ.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายอ้านาจ  ผิวไผ่

ราคา 9000.-
นายอ้านาจ  ผิวไผ่ สัญญาเลขที ่10/2562

5 จ้างเหมาบริการฯพนง.ประจา้รถขยะ ก.พ.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายธนภัทร  ชา้นาญกิจ

ราคา 9000.-
นายธนภัทร  ชา้นาญกิจ สัญญาเลขที ่9/2562

6
จ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ 
ก.พ.62

9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.วรวลัญช์  ปิยด้ารงเกียรติ

ราคา 9000.-
น.ส.วรวลัญช์  ปิยด้ารงเกียรติ สัญญาเลขที ่8/2562

7 ค่าหนังสือพมิพ ์เดือน ก.พ. 62 5,040.00               5,040.00               จ้าง
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม

ราคา 5040.-
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม สัญญาเลขที ่2/2562

8 ค่างวัสดุโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ ก.พ.62 1,100.00               1,100.00               ซ้ือ
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 1100.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

9 จ้างเหมาเช่าเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิฯ ก.พ.62 2,500.00               2,500.00               จ้าง
นายไพบูรณ์  จิตรอารีกิตติ

ราคา 2500.-
นายไพบูรณ์  จิตรอารีกิตติ ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

10 ค่าน้า้มันเชือ้เพลิงส้าหรับเคร่ืองดับเพลิงแบบหาบหาม 736.00                 736.00                  ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา 736.-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

11 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ก.พ. 62 3,500.00               3,500.00               จ้าง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส

ราคา 3500.-
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส สัญญาเลขที ่36/2562

12
ค่าวัคซีนป้องกันพษิสุนัขบ้าพร้อมด้วยเข็มฉีดยา/ไซริงค์/
ป้ายชือ่ จา้นวน 1094 โดส

32,820.00             32,820.00              ซ้ือ
1.น.ส.กุลสินี  จา้รัสผล ราคา 32820.-

2. น.ส.ศิริลักษณ์  บุญ
น.ส.กุลสินี  จา้รัสผล ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

13 ค่าป้ายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่แหง่ชาติ 420.00                 420.00                  จ้าง
1.นายจักรกริสน์  จันแดง

 ราคา 420.- นายจักรกริสน์  จันแดง ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

14
ค่าต้นทองอุไรและวัสดุอืน่ๆโครงการปลูกต้นไม้ถวาย
แม่แหง่ชาติ

9,580.00               9,580.00               ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 9580.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

15 จ้างเปล่ียนผ้าเบาะรถยนต์ กข 8465 สส. 2,600.00               2,600.00               จ้าง
นายพเิชษฐ์  จูเนียม

ราคา 2600.-
นายพเิชษฐ์  จูเนียม ก้าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1)

รวม 113,496.00          113,496.00           


