
แบบ  สขร. 1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่
ที่ หรือจ้ำง รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 11,079.00     11,079.00     ซ้ือ วรรณวิมลสเตชั่นเนอร่ี วรรณวิมลสเตชั่นเนอร่ี วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่28/2563
(ส ำนักงำนใหญ่) (ส ำนักงำนใหญ่) ลงวันที ่2 มีค.2563

2 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 45,000.00     45,000.00     ซ้ือ ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่29/2563
ลงวันที ่4 มีค.2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำยโครง 481.50          481.50          จ้ำง บริษัท เทียนวัฒนำพร้ินท์ต้ิง บริษัท เทียนวัฒนำพร้ินท์ต้ิง วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่82/2563
กำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำน จ ำกัด จ ำกัด ลงวันที ่4 มีค.2563

4 จ้ำงเหมำบริกำรส ำรวจข้อมูล 4,500.00       4,500.00       จ้ำง นำงสำวสุรีรัตน์   แก้วทอง นำงสำวสุรีรัตน์   แก้วทอง วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่83/2563
สัตว์ ลงวันที ่4 มีค.2563

5 จ้ำงเหมำบริกำรฉีดวัคซีนป้องกัน 15,000.00     15,000.00     จ้ำง นำงล ำดวน  ผลพรม นำงล ำดวน  ผลพรม วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่84/2563
โรคพิษสุนัขบ้ำ ลงวันที ่5 มีค.2563

6 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำป้ำย 481.50          481.50          จ้ำง บริษัท เทียนวัฒนำพร้ินท์ต้ิง บริษัท เทียนวัฒนำพร้ินท์ต้ิง วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่85/2563
โควิท-19 จ ำกัด จ ำกัด ลงวันที ่11 มีค.2563

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่
ที่ หรือจ้ำง รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 500.00          500.00          ซ้ือ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์แวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์แวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่30/2563
เซ็นต์เตอร์ จ ำกัด เซ็นต์เตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่11 มีค.2563

8 จัดซ้ือแอลกอฮอล 4,900.00       4,900.00       ซ้ือ ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่31/2563
ลงวันที ่11 มีค.2563

9 จัดซ้ือวัสดุท ำหน้ำกำก 5,270.00       5,270.00       ซ้ือ ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่32/2563
ลงวันที ่11 มีค.2563

10 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,257.70       2,257.70       ซ้ือ บริษัท พีพีแอสเมชชินทูลล์ บริษัท พีพีแอสเมชชินทูลล์ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่33/2563
จ ำกัด จ ำกัด ลงวันที ่11 มีค.2563

11 จัดซ้ือกระเป๋ำบรรจุเอกสำรของ 10,000.00     10,000.00     ซ้ือ ร้ำนสุวรรณ์กำรค้ำ ร้ำนสุวรรณ์กำรค้ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่34/2563
ผู้เข้ำรับกำรอบรม(จิตอำสำ) ลงวันที ่17 มีค.2563

12 อุปกรณ์ส ำหรับใช้ประกอบกำรฝึก 13,760.00     13,760.00     ซ้ือ ฐิติพงษ์ เคมีคอล ฐิติพงษ์ เคมีคอล วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่35/2563
อบรม(จิตอำสำภัยพิบัติ) ลงวันที ่17 มีค.2563
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ประจ าปี  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่
ที่ หรือจ้ำง รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

13 จัดซ้ืออุปกรณ์ในกำรอบรมโครง 1,342.00       1,342.00       ซ้ือ วรรณวิมลสเตชั่นเนอร่ี วรรณวิมลสเตชั่นเนอร่ี วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่36/2563
กำรโควิท-19 (ส ำนักงำนใหญ่) (ส ำนักงำนใหญ่) ลงวันที ่17 มีค.2563

14 จ้ำงตำมโครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำ 3,000.00       3,000.00       จ้ำง ร้ำนฐิติพงษ์ เคมีคอล ร้ำนฐิติพงษ์ เคมีคอล วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่86/2563
ภัยพิบัติ ลงวันที ่17 มีค.2563

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,124.40       3,124.40       ซ้ือ บริษัท พีพีแอสเมชชินทูลล์ บริษัท พีพีแอสเมชชินทูลล์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่38/2563
จ ำกัด จ ำกัด ลงวันที ่20 มีค.2563

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 33,400.00     33,400.00     ซ้ือ หจก ส.รุ่งเรืองบ้ำนสร้ำง หจก ส.รุ่งเรืองบ้ำนสร้ำง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่39/2563
ลงวันที ่20 มีค.2563

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 20,600.00     20,600.00     ซ้ือ ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่40/2563
ลงวันที ่20 มีค.2563

18 จ้ำงเหมำบริกำรซ๋อมแซมระบบ 26,215.00     26,215.00     จ้ำง หจก. ปุณยธร หจก. ปุณยธร วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่87/2563
ประปำ (วัดโตนด) ลงวันที ่24 มีค.2563
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ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่
ที่ หรือจ้ำง รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ือง 500.00          500.00          จ้ำง บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่88/2563
ตัดหญ้ำ เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่27 มีค.2563

20 จัดซ้ือวัสดุประปำ 7,060.00       7,060.00       ซ้ือ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่42/2563
เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่30 มีค.2563

21 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำ 10,908.00     10,908.00     ซ้ือ ร้ำนสุวรรณ์กำรค้ำ ร้ำนสุวรรณ์กำรค้ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่42/2563
หน้ำกำก ลงวันที ่30 มีค.2563

22 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบ 96,300.00     96,300.00     จ้ำง หจก. ปุณยธร หจก. ปุณยธร วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่89/2563
ประปำ(วัดโตนด) ลงวันที ่30 มีค.2563

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปร้ิน 2,354.00       2,354.00       ซ้ือ บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่43/2563
เตอร์ ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่31 มีค.2563

24 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำย 3,500.00       3,500.00       จ้ำง บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่90/2563
เอกสำร เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด ลงวันที ่31 มีค.2563

แบบ  สขร. 1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



ที่ หรือจ้ำง รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
25 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำงปัทมำ  วงษ์รอด นำงปัทมำ  วงษ์รอด วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่91/2563

อำคำรส ำนักงำน ลงวันที ่31 มีค.2563

26 จ้ำงเหมำปฏิบัติหน้ำทีง่ำน 10,000.00     10,000.00     จ้ำง นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่92/2563
จัดเก็บรำยได้ค่ำน้ ำประปำ ลงวันที ่31 มีค.2563

27 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่93/2563
ประปำ ลงวันที ่31 มีค.2563

28 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่94/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่31 มีค.2563

29 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่95/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่31 มีค.2563

30 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่96/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่31 มีค.2563
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ที่ หรือจ้ำง รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง ของสัญญำหรือ
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ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่97/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่31 มีค.2563

32 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรกองช่ำง 9,000.00       9,000.00       จ้ำง น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่98/2563
ลงวันที ่31 มีค.2563


