
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 ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์กิจกรรมจิตอาสา 1,128.00                   1,128.00                   จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 1128.-
นายจักรกริสน์  จันแดง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

2 ค่าน้ ายาดับเพลิง 19,200.00                 19,200.00                 ซ้ือ
ร้านเอ็นที คอนแทค แอนด์ ซัพพลาย

ราคา 19200.-
ร้านเอ็นที คอนแทค แอนด์ ซัพพลาย ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 30 วัน

3 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บข้อมูล ธ.ค. 61 9,000.00                   9,000.00                   จ้าง
น.ส.รติมา  พว่งศิริ

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

4 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ ธ.ค.61 9,000.00                   9,000.00                   จ้าง
น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี

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

5 จ้างเหมาบริการฯด้านกิจการประปา ธ.ค.61 9,000.00                   9,000.00                   จ้าง
นายอ านาจ  ผิวไผ่

ราคา 9000.-
นายอ านาจ  ผิวไผ่ สัญญาเลขที ่10/2562

6 จ้างเหมาบริการฯพนง.ประจ ารถขยะ ธ.ค.61 9,000.00                   9,000.00                   จ้าง
นายธนภัทร  ช านาญกิจ

ราคา 9000.-
นายธนภัทร  ช านาญกิจ สัญญาเลขที ่9/2562

8 ค่าป้ายไวนิลโครงการ อบต.บางขันแตกเคล่ือนทีฯ่ 840.00                     840.00                     จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 840.-
นายจักรกริสน์  จันแดง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

9 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการ อบต.บางขันแตกเคล่ือนทีฯ่ 2,500.00                   2,500.00                   จ้าง
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 2500.-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

10 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย ธ.ค. 61 50,000.00                 50,000.00                 จ้าง
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์

ราคา 50000.-
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์ สัญญาเลขที ่8/2562

11 ค่าวัสดุก่อสร้าง 70,800.00                 70,800.00                 ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 70800.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 15 วัน

12 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์กองช่าง 17,600.00                 17,600.00                 ซ้ือ
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 17600.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

13 ค่า DLTV ศพด.บ้านคลองบ่อ 28,000.00                 28,000.00                 ซ้ือ
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 28000.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 30 วัน

14 จ้างเหมาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิฯ ธ.ค.61 1,500.00                   1,500.00                   จ้าง
นายชืน่  น้อยสกุล

ราคา 1500.-
นายชืน่  น้อยสกุล ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

15 ค่าน้ ามันโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิฯ ธ.ค.61 725.00                     725.00                     ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา 725.-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

16 ค่าหนังสือพมิพ ์ธ.ค. 61 5,580.00                   5,580.00                   จ้าง
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม

ราคา 5580.-
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม สัญญาเลขที ่2/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1)
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17 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ธ.ค. 61 3,500.00                   3,500.00                   จ้าง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส

ราคา 3500.-
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส สัญญาเลขที ่36/2562

18 ค่าโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 440,000.00               440,000.00               จ้าง
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 440000.-
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด สัญญาเลขที ่5/2561

19
จ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ 
ธ.ค.61

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

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

20 ซ่อมแซมล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ศพด. 1,200.00                   1,200.00                   จ้าง
นายสุพรรณ  พวงพฒัน์

ราคา 1200.-
นายสุพรรณ  พวงพฒัน์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

21 ค่าป้ายไวนิล "ก าหนดช าระภาษี" 3,600.00                   3,600.00                   จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 3600.-
นายจักรกริสน์  จันแดง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

22 ป้ายไวนิล "จัดเก็บภาษเีคล่ือนที่" 504.00                     504.00                     จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 504.-
นายจักรกริสน์  จันแดง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

23 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์คลัง 9,200.00                   9,200.00                   ซ้ือ
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

ราคา 9200.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

24
ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.ม.1 และสะพานไม้
สองหวั ม.2,3

105,800.00               105,800.00               จ้าง
นายชูศักด์ิ  มาเจริญ

ราคา 105800.-
นายชูศักด์ิ  มาเจริญ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

25
ค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็งโครงการจัดต้ังจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

1,540.00                   1,540.00                   ซ้ือ
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา 1540.-
นายมนตรี  น้อยลมทวน ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

26
จ้างเหมาติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างโครงการจัดต้ังจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

5,600.00                   5,600.00                   จ้าง
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 5600.-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

27
จ้างเหมาเช่าเต้นท์โครงการจัดต้ังจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2562

7,000.00                   7,000.00                   จ้าง
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว

ราคา 7000.-
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

28 ค่าแบตเตอร่ีวิทยุส่ือสารชนิดมือถือ 23,200.00                 23,200.00                 ซ้ือ
น.ส.ศิริลักษณ์  บุญเจียม

ราคา 23200.-
น.ส.ศิริลักษณ์  บุญเจียม ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

29 ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV 144,915.00               144,915.00               จ้าง
ร้าน เอ็น เอ็น เอ็น บิก๊ชัน่

ราคา 144915.-
ร้าน เอ็น เอ็น เอ็น บิก๊ชัน่ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

30 เปล่ียนยางรถยนต์ส่วนกลาง บจ 7535 สส. 30,000.00                 30,000.00                 จ้าง
บริษทั ทรัพย์เจริญ ออโต้แมกซื จ ากัด

ราคา 30000.-
บริษทั ทรัพย์เจริญ ออโต้แมกซื จ ากัด ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

31 ซ่อมแซมล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,400.00                   1,400.00                   จ้าง
นายสุพรรณ  พวงพฒัน์

ราคา 1400.-
นายสุพรรณ  พวงพฒัน์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน
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32 ค่าน้ ามันโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ  ธ.ค.61 750.00                     750.00                     ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา 750.-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

33 ค่าป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ แยกก่อนทิง้ 2 ป้าย 1,500.00                   1,500.00                   จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 1500.-
นายจักรกริสน์  จันแดง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

34 จ้างเหมาเรือโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ ธ.ค.61 1,500.00                   1,500.00                   จ้าง
นายไพบูรณ์  อารีกิตติ

ราคา 1500.-
นายไพบูรณ์  อารีกิตติ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

35 จ้างซ่อมแซมระบบประปา ม.7 6,150.00                   6,150.00                   จ้าง
นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

ราคา 6150.-
นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 15 วัน

รวม 1,030,232.00            1,030,232.00            


