
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 ซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง กข 8465 สส. 700.00                 700.00                  จ้าง
นายบุญเลิศ  จงเจริญวัฒนา

ราคา 700.-
นายบุญเลิศ  จงเจริญวัฒนา ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

2 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8465 สส. 6,420.00               6,420.00               จ้าง
ร้านแอ๊ดไดนาโม มอเตอร์

ราคา 6420.-
ร้านแอ๊ดไดนาโม มอเตอร์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

3 ค่าหนังสือพมิพ ์ม.ค. 62 5,580.00               5,580.00               จ้าง
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม

ราคา 5580.-
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม สัญญาเลขที ่2/2562

4 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย ม.ค. 62 50,000.00             50,000.00              จ้าง
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์

ราคา 50000.-
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์ สัญญาเลขที ่8/2562

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,066.00               5,066.00               ซ้ือ
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 5066.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

6 ซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง กข 8465 สส. 24,000.00             24,000.00              ซ้ือ
บริษทั เอส.เอ.บี. แม็กซ์ 

แอนด์ไทร์ จ ากัด ราคา 24000.-
บริษทั เอส.เอ.บี. แม็กซ์ 

แอนด์ไทร์ จ ากัด
ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

7 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายส าหรับพนักงานขนถ่ายขยะ 1,311.00               1,311.00               ซ้ือ
นางจินตนาภา  แสงวณิช

ราคา 1311.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

8
จ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟา้สาธารณประโยชน์
และเสียงตามสาย

33,300.00             33,300.00              จ้าง
นายธานินทร์  สอนเดช

ราคา 33300.-
นายธานินทร์  สอนเดช ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 15 วัน

9 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

10 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ ม.ค.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี

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

11 จ้างเหมาบริการฯด้านกิจการประปา ม.ค.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายอ านาจ  ผิวไผ่

ราคา 9000.-
นายอ านาจ  ผิวไผ่ สัญญาเลขที ่10/2562

12 จ้างเหมาบริการฯพนง.ประจ ารถขยะ ม.ค.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายธนภัทร  ช านาญกิจ

ราคา 9000.-
นายธนภัทร  ช านาญกิจ สัญญาเลขที ่9/2562

13
จ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ 
ม.ค.62

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

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

14 ค่าวัสดุก่อสร้าง 33,573.00             33,573.00              จ้าง
หจก.โชติกพณิชย์นานาภัณฑ์

ราคา 33573.-
หจก.โชติกพณิชย์นานาภัณฑ์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

15 จ้างเหมาฯผ่าถนนคอนกรีตเพือ่วางท่อประปา 2,000.00               2,000.00               จ้าง
นายมนัส  แหลมน้อย

ราคา 2000.-
นายมนัส  แหลมน้อย ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1)
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16 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ม.ค. 62 3,500.00               3,500.00               จ้าง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส

ราคา 3500.-
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส สัญญาเลขที ่36/2562

17
วัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพ 
(การท าขนมไทย)

4,384.00               4,384.00               ซ้ือ
น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

ราคา 4384.-
น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

18
ค่าป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพ 
(การท าขนมไทย)

504.00                 504.00                  จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 504.-
นายจักรกริสน์  จันแดง ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

19
ค่าวิทยากรโครงการฝึกอบรมส่งเสริมฝึกอาชีพ 
(การท าขนมไทย)

7,200.00               7,200.00               จ้าง
นางสาวกฤติยา  มีทรัพย์

ราคา 7200.-
นางสาวกฤติยา  มีทรัพย์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

20
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการฝึก
อบรมส่งเสริมฝึกอาชีพ (การท าขนมไทย)

12,600.00             12,600.00              จ้าง
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 12600.-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

21 จัดซ้ือถ่านไฟส าหรับกระบองไฟฉาย 1,296.00               1,296.00               ซ้ือ
นางนิตย์  ศรีสุวรรณ

ราคา 1296.-
นางนิตย์  ศรีสุวรรณ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

22 ค่าเติมน้ ายาแอร์รถยนต์ส่วนกลาง กข1561 350.00                 350.00                  จ้าง
ณรงค์แอร์
ราคา 350.-

ณรงค์แอร์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

23 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการยุติธรรมจังหวัด 1,000.00               1,000.00               ซ้ือ
น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

ราคา 1000.-
น.ส.กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

รวม 237,784.00           237,784.00            


