
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 เม.ย.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.รติมา  พว่งศิริ

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

2 จ้างเหมาบริการฯ ด้านจัดเก็บรายได้ เม.ย.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
น.ส.รัตนาภรณ์  สุวรรณมณี

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

3 จ้างเหมาบริการฯด้านกิจการประปา เม.ย.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายอ านาจ  ผิวไผ่

ราคา 9000.-
นายอ านาจ  ผิวไผ่ สัญญาเลขที ่10/2562

4 จ้างเหมาบริการฯพนง.ประจ ารถขยะ เม.ย.62 9,000.00               9,000.00               จ้าง
นายธนภัทร  ช านาญกิจ

ราคา 9000.-
นายธนภัทร  ช านาญกิจ สัญญาเลขที ่9/2562

5
จ้างเหมาบริการฯ ด้านดูแลเด็กเล็ก ศพด.บ้านคลองบ่อ 
เม.ย.62

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

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

6 ค่าหนังสือพมิพ ์เม.ย.62 5,400.00               5,400.00               จ้าง
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม

ราคา 5400.-
นางนวลน้อย  จรรยาธรรม สัญญาเลขที ่2/2562

7 ค่าเหมาก าจัดขยะมูลฝอย เม.ย. 2562 50,000.00             50,000.00              จ้าง
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์

ราคา 50000.-
บริษทั เธียรสินการ์เบจ เมเนจเมนท์ สัญญาเลขที ่8/2562

8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เม.ย.62 3,500.00               3,500.00               จ้าง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส

ราคา 3500.-
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วิส สัญญาเลขที ่36/2562

9
ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงส าหลับตัดหญ้า โครงการ บางขันแตก
รวมใจภักด์ิ เม.ย.62

770.00                 770.00                  ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา 770.-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

10
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการพฒันาและส่งเสริม
การประชาคม

15,000.00             15,000.00              ซ้ือ
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 15000.-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

11 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8465 สส 15,974.14             15,974.14              จ้าง
บริษทั อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ฯ

ราคา 15974.14.-
บริษทั อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ฯ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

12 ค่าซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 59,400.00             59,400.00              ซ้ือ
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

59400.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

13 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์คลัง จ านวน 8 รายการ 63,000.00             63,000.00              ซ้ือ
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์

63000.-
หจก.นาวีคอมพวิเตอร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

14
จ้างท าถังขยะใสแบบแยกประเภทพร้อมชุดโครงเหล็กแยก
ช่องและป้ายประชาสัมพนัธ์ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

19,500.00             19,500.00              จ้าง
1.น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ ์ราคา 19500.-
2.น.ส.กัญญาภรณ์  สังข์สกุล ราคา 20700.-

น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1)
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15
จ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟา้ 
สาธารณประโยชน์ เสียงตามสาย

51,300.00             51,300.00              จ้าง
นายวิชาญ  บรรจง

ราคา 50787.-
นายวิชาญ  บรรจง ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 15 วัน

16
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ่้านแบบบาดาล
ขนาดเล็ก หมูท่ี ่7 เชือ่มหม่ที ่11

439,770.00           439,770.00            จ้าง
หจก.บางน้อยสถาปัตย์

ราคา 439770.-
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ สัญญาเลขที ่4/2562

17 ซ่อมแซมแท่นขยายเสียง 4,930.00               4,930.00               จ้าง
สุรเดช ซาวด์
ราคา 4930.-

สุรเดช ซาวด์ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

18 จัดซ้ือจัดจ้างท าป้ายสติกเกอร์ติดฟวิเจอร์บอร์ด 1,360.00               1,360.00               จ้าง
นายจักรกริสน์  จันแดง

ราคา 1360.-
นายจักรกริสน์  จันแดง ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

19
จัดซ้ือจัดถังขยะเปียก ขนาด 120 ลิตร (ถังกลม) มีฝาปิด 
พร้อมสติกเกอร์ ขยะเปิยก จ านวน 10 ใบ

6,000.00               6,000.00               ซ้ือ
น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ์

ราคา 6000
น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

20 ค่าวัสดุการเกษตร 2,130.00               2,130.00               ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 2130.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

21
ค่าน้ ามันตัดหญ้า จ านวน 240 ลิตร 
โครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ

10,800.00             10,800.00              ซ้ือ
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์

ราคา10800.-
นายสุวัฒน์  สิงหจ์ันทร์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.4 32,883.00             32,883.00              จ้าง
นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก

ราคา 32883.-
นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

23
ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย 
(กรณีประสบวาตภัย)

17,510.00             17,510.00              ซ้ือ
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด

ราคา 17510.-
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากัด ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

24
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมถวายความจงรักภักดี จ้างเหมา
ซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

104,000.00           104,000.00            จ้าง
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 104000.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

25 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมถวายความจงรักภักดี จัดซ้ือธงเหลือง 5,100.00               5,100.00               ซ้ือ
น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ์

ราคา 5100.-
น.ส.ศิริพร  สกุนวงษ์ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

26
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดซ้ือต้นไม้ 
และวัสดุอืน่ๆ

1,200.00               1,200.00               ซ้ือ
นายวรุต  อินทรสมหวัง

ราคา 1200.-
นายวรุต  อินทรสมหวัง ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

27
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดจ้างท าป้ายไว
นิล

4,300.00               4,300.00               จ้าง
นายมนู  มีศิริ
ราคา 4300.-

นายมนู  มีศิริ ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

28
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพฒันาหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 
จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง

920.00                 920.00                  ซ้ือ
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา 920.-
นายมนตรี  น้อยลมทวน ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

29
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟืน้ฟพูฒันาล าน้ าคูคลอง 
จ้างท าอาหารกลางวัน

6,000.00               6,000.00               จ้าง
นางสมหมาย  เสียงอ่อน

ราคา 6000.-
นางสมหมาย  เสียงอ่อน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน
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30
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟืน้ฟพูฒันาล าน้ าคูคลอง 
ค่าน้ าด่ืมและน้ าแข็ง

920.00                 920.00                  ซ้ือ
นายมนตรี  น้อยลมทวน

ราคา 920.-
นายมนตรี  น้อยลมทวน ก าหนดเวลาจัดส่งพสัดุ 7 วัน

31
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟืน้ฟพูฒันาล าน้ าคูคลอง 
ค่าป้ายไวนิล

600.00                 600.00                  จ้าง
นายมนู  มีศิริ
ราคา 600.-

นายมนู  มีศิริ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

32
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟืน้ฟพูฒันาล าน้ าคูคลอง 
ค่าจ้างเหมาเรือ

3,000.00               3,000.00               จ้าง
นายอัมพร  นุม่ศิริ

ราคา 3000.-
นายอัมพร  นุม่ศิริ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

33 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.4,11 ต.บางขันแตก 4,626.00               4,626.00               จ้าง
นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก

ราคา 4626.-
นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 7 วัน

รวม 974,893.14          974,893.14           


