
แบบ  สขร. 1

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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำฝำท่อ 4,000.00       4,000.00       จ้ำง นำยสมยศ    แจ้งใจ นำยสมยศ  แจ้งใจ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่101/2563
ระบำยน้ ำ ลงวันที ่1 เม.ย. 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถขยะ 1,690.60       1,690.60       จ้ำง หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่102/2563
ลงวันที ่2 เม.ย. 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมรถขยะ 13,883.25     13,883.25     จ้ำง หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่103/2563
ลงวันที ่2 เม.ย. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุฟ้ำและวิทยุ 18,845.00     18,845.00     ซ้ือ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่44/2563
เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่1 เม.ย. 2563

5 จัดซ้ือตำมโครงกำรเฝ้ำระวังและ 55,600.00     55,600.00     ซ้ือ ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง ร้ำนปัณณวิชญ์เทรดด้ิง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่45/2563
ป้องกัน(โรคไวรัสโคโรนำ) ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 15,100.00     15,100.00     ซ้ือ หจก ส.รุ่งเรืองบ้ำนสร้ำง หจก ส.รุ่งเรืองบ้ำนสร้ำง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่46/2563
ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 13,400.00     13,400.00     ซ้ือ หจก ส.รุ่งเรืองบ้ำนสร้ำง หจก ส.รุ่งเรืองบ้ำนสร้ำง วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่47/2563
ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

8 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชื้อ 7,600.00       7,600.00       ซ้ือ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่48/2563
เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

9 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณภูมิ 7,980.00       7,980.00       จ้ำง ร้ำนสุวรรณ์ กำรค้ำ ร้ำนสุวรรณ์ กำรค้ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่49/2563
ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

10 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นน้ ำยำฆำ่เชื้อ 7,600.00       7,600.00       ซ้ือ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่50/2563
เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,832.00     18,832.00     ซ้ือ บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่51/2563
ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

12 จ้ำงเหมำบริกำรท ำหน้ำกำก 18,000.00     18,000.00     จ้ำง นำยกรกต  แย้มอ่ ำ นำยกรกต   แย้มอ่ ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่104/2563
อนำมัย ลงวันที ่7 เม.ย. 2563

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  ประจ าปี  2563



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

13 จ้ำงเหมำบริกำรซ๋อมแซมรถดับ 4,815.00       4,815.00       จ้ำง หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ หจก.เจ.พ.ีอยุธยำคำร์กำรำจ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่106/2563
เพลิง ลงวันที ่9 เม.ย. 2563

14 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมคอม 1,391.00       1,391.00       จ้ำง บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่107/2563
พิวเตอร์ ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่14 เม.ย. 2563

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,560.00       1,560.00       ซ้ือ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่52/2563
เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่16 เม.ย. 2563

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ 17,000.00          17,000.00 ซ้ือ ร้ำนศรีไทย(หร่ัง) ร้ำนศรีไทย(หร่ัง) วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่53/2563
ลงวันที ่21 เม.ย. 2563

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,832.00     18,832.00     ซ้ือ บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส บริษัท เค เอ็ม โปรเกรส วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่54/2563
ซัคเชส จ ำกัด ซัคเชส จ ำกัด ลงวันที ่22 เม.ย. 2563

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง(ประปำ) 41,200.00     41,200.00     ซ้ือ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่55/2563
เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่27 เม.ย. 2563

แบบ  สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  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 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำงปัทมำ  วงษ์รอด นำงปัทมำ  วงษ์รอด วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่108/2563
อำคำรส ำนักงำน ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

20 จ้ำงเหมำปฏิบัติหน้ำทีง่ำน 10,000.00     10,000.00     จ้ำง นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่109/2563
จัดเก็บรำยได้ค่ำน้ ำประปำ ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

21 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่110/2563
ประปำ ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

22 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่111/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

23 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่112/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

แบบ  สขร. 1

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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  ประจ าปี  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



24 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่113/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

25 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่114/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

26 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรกองช่ำง 9,000.00       9,000.00       จ้ำง น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่115/2563
ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

27 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็คและ 1,100.00       1,100.00       จ้ำง บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ บริษัทนำนำภัณฑ์ ฮำร์ดแวร์ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่116/2563
ซ่อมแซมเล่ือยยนต์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด เซ็นเตอร์ จ ำกัด ลงวันที ่30 เม.ย. 2563

28 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 ่30 เม.ย. 2563


