
ต แบบ  สขร. 1

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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำเช่ำเว็ปไซต์ 15,000.00          15,000.00 จ้ำง บริษัท ไทย จีโอกรำฟฟิค บริษัท ไทย จีโอกรำฟฟิค วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่1/2563
ประจ ำปี 2562 เทคโนโลยี จ ำกัด เทคโนโลยี จ ำกัด ลงวันที ่1 ตค.2562

2 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำงปัทมำ  วงษ์รอด นำงปัทมำ  วงษ์รอด วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่2/2563
อำคำรส ำนักงำน ลงวันที ่1 ตค.2562

3 จ้ำงเหมำปฏิบัติหน้ำทีง่ำน 10,000.00     10,000.00     จ้ำง นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่3/2563
จัดเก็บรำยได้ค่ำน้ ำประปำ ลงวันที ่1 ตค.2562

4 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่4/2563
ประปำ ลงวันที ่1 ตค.2562

5 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ วิธีเฉพำะเจำะจง เลขที ่5/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่1 ตค.2562

6 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยสมพิศ  กล่ินชื่น นำยสมพิศ  กล่ินชื่น วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่6/2563
ลงวันที ่1 ตค.2562

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ประจ าปี  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

7 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่7/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่1 ตค.2562

8 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยอ ำนวย  ถนอมสุวรรณ นำยอ ำนวย  ถนอมสุวรรณ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่8/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่1 ตค.2562

9 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรกองช่ำง 9,000.00       9,000.00       จ้ำง น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่9/2563
ลงวันที ่1 ตค.2562

10 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำย 3,500.00       3,500.00       จ้ำง บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่1/2563
เอกสำร(ตค.62) เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด ลงวันที ่1 ตค.2562

11 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,733.10     11,733.10     ซ้ือ หจก.ทองโพธิ์ หจก.ทองโพธิ์ วิธีเฉพำะเจำะจง สซ.เลขที ่1/2563
ลงวันที ่1 ตค.2562

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ประจ าปี  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ประจ าปี  2562



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

12 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 49,053.90     49,053.90     ซ้ือ สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมหมวกเหล็ก วิธีเฉพำะเจำะจง สซ. เลขที ่2/2563
ลงวันที ่31 ตค.2562

13 จำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมสะอำด 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำงปัทมำ  วงษ์รอด นำงปัทมำ  วงษ์รอด วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่11/2563
อำคำรส ำนักงำน(พย.62) ลงวันที ่1 ตค.2562

14 จ้ำงเหมำปฏิบัติหน้ำทีง่ำน 10,000.00     10,000.00     จ้ำง นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ นำงสุมำลี  แย้มอ่ ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่12/2563
จัดเก็บรำยได้ค่ำน้ ำประปำ ลงวันที ่1 ตค.2562

15 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมระบบ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ นำยโยธำ  จ ำปำป่ำ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่13/2563
ประปำ ลงวันที ่1 ตค.2562

16 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ นำยเสนอ  เสมอภักด์ิ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่14/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่1 ตค.2562

17 จ้ำงเหมำบริกำรบริกำร 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยอ ำนวย  ถนอมสุวรรณ นำยอ ำนวย  ถนอมสุวรรณ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่15/2563
เก็บขนขยะมูลฝอย ลงวันที ่1 ตค.2562

แบบ  สขร. 1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  ประจ าปี  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดือ่



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

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

18 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ นำยส ำเริง  โพธิศิ์ลำ วิธีเฉพำะเจำะจง เลขที ่16/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่1 ตค.2562

19 จ้ำงเหมำบริกำรตัดหญ้ำ 9,000.00       9,000.00       จ้ำง นำยสมพิศ  กล่ินชื่น นำยสมพิศ  กล่ินชื่น วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่17/2563
เขตพืน้ทีต่ ำบลบำงเด่ือ ลงวันที ่1 ตค.2562

20 จ้ำงเหมำบริกำรงำนธุรกำรกองช่ำง 9,000.00       9,000.00       จ้ำง น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน น.ส.สุภำณัฐ  บุญเกิน วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่18/2563
ลงวันที ่1 ตค.2562

21 จ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำย 3,500.00       3,500.00       จ้ำง บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ บริษัท อยุธยำก๊อปปี ้ วิธีเฉพำะเจำะจง สจ.เลขที ่19/2563
เอกสำร(พย.62) เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ ำกัด ลงวันที ่1 ตค.2562


