
แบบ  สขร. 1

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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 27,000.00     27,000.00     ซ้ือ ร้ำนศรีไทย(หร่ัง) ร้ำนศรีไทย(หร่ัง) วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่73/2563
ลงวันที ่1 มิ.ย. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมห้องน้ ำ 34,500.00     34,500.00     จ้ำง นำยอนุพงษ์   โกมุด นำยอนุพงษ์   โกมุด วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่131/2563
ศพด. ลงวันที ่5 มิ.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมกล้อง 115,560.00   115,560.00   จ้ำง หจก.อำร์ เค เจ โซลูชั่น หจก.อำร์ เค เจ โซลูชั่น วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่132/2563
วงจรปิด จ ำกัด จ ำกัด ลงวันที ่8 มิ.ย. 2563

4 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ือง 2,500.00       2,500.00       จ้ำง ร้ำนศรีไทย(หร่ัง) ร้ำนศรีไทย(หร่ัง) วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่133/2563
ปรับอำกำศ ลงวันที ่8 มิ.ย. 2563

5 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถยนต์ 18,564.50     18,564.50     จ้ำง หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่134/2563
ส่วนรำชกำร ลงวันที ่8 มิ.ย. 2563

6 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซม 2,782.00       2,782.00       จ้ำง บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่135/2563
และบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่9 มิ.ย. 2563

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซม 1,391.00       1,391.00       จ้ำง บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่136/2563
และบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่10 มิ.ย. 2563

8 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 15,000.00     15,000.00     ซ้ือ นำยอุบล   แสงแก้วสุก นำยอุบล   แสงแก้วสุก วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่74/2563
ลงวันที ่10 มิ.ย. 2563

9 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซม 1,391.00       1,391.00       จ้ำง บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่137/2563
และบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่11 มิ.ย. 2563

10 จ้ำงเหมำบริกำรซ๋อมแซม 4,455.00       4,455.00       จ้ำง นำยเศรษฐพล  สมำนวรวงศ์ นำยเศรษฐพล  สมำนวรวงศ์ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่138/2563
และบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ลงวันที ่15 มิ.ย. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,025.00       8,025.00       ซ้ือ บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สข.เลขที ่75/2563
ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่15 มิ.ย. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,276.00       7,276.00       ซ้ือ บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สข.เลขที ่76/2563
ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่16 มิ.ย. 2563

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ประจ าปี  2563



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 21,400.00     21,400.00     ซ้ือ หจก.ส.รุ่งเรือง หจก.ส.รุ่งเรือง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่77/2563
ลงวันที ่17 มิ.ย. 2563

14 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,534.00       3,534.00       ซ้ือ นำยเศรษฐพล  สมำนวรวงศ์ นำยเศรษฐพล  สมำนวรวงศ์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่78/2563
ลงวันที ่18 มิ.ย. 2563

15 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 13,000.50     13,000.50     ซ้ือ หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่79/2563
ลงวันที ่23 มิ.ย. 2563

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 7,500.00       7,500.00       ซ้ือ นำยอุบล  แก้วแสงสุก นำยอุบล  แก้วแสงสุก วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่80/2563
ลงวันที ่25 มิ.ย. 2563

17 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม 43,164.80     43,164.80     ซ้ือ สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่81/2563
ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

18 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำงปัทมำ  วงษ์รอด นำงปัทมำ  วงษ์รอด วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่139/2563
อำคำรส ำนักงำน ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

แบบ  สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ประจ าปี  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

19 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยสมพิศ   กล่ินชื่น นำยสมพิศ   กล่ินชื่น วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่140/2563
ประปำ ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

20 จ้ำงเหมำปฏิบัติหน้ำทีง่ำน 10,000.00     10,000.00     จ้ำง นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่141/2563
จัดเก็บรำยได้ค่ำน้ ำประปำ ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

21 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรกองคลัง 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำงสำวเจนจิรำ  โพธิเ์ต้ีย นำงสำวเจนจิรำ  โพธิเ์ต้ีย วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่142/2563
ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

22 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่143/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

23 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรกองช่ำง 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำงสำวสุภำณัฐ  บุญเกิน นำงสำวสุภำณัฐ  บุญเกิน วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่144/2563
ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

24 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยอ ำนวย  ถนอมสุวรรณ์ นำยอ ำนวย  ถนอมสุวรรณ์ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่145/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

แบบ  สขร. 1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



ที่ หรือจ้ำง รำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
25 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยโยธำ   จ ำปำป่ำ นำยโยธำ   จ ำปำป่ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่146/2563

เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

26 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยสุชิน  ถึงศรีปัน้ นำยสุชิน  ถึงศรีปัน้ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่147/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563

27 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำย 3,500.00       3,500.00       จ้ำง บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่148/2563
เอกสำร เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด ลงวันที ่30 มิ.ย. 2563


