
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
 จ้างเหมาบริการเก็บวัชพืชคลองแขก 

หมู่ท่ี ๙ ต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

          20,990.00      20,990.00  เฉพาะเจาะจง
 นายเซ็ม เหลาะหลง 20,990

 บาท
นายเซ็ม เหลาะหลง 39/2564 29 ธ.ค. 63

2

จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก

ภายในต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

100,000.00        100,000.00   เฉพาะเจาะจง
 นายบุญเลิศ ม่วงอ่ า 100,000

 บาท
นายบุญเลิศ ม่วงอ่ า

3
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

CCTV ภายในต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

123,050.00        123,050.00   เฉพาะเจาะจง

 บริษัท สุทธิศักด์ิ เอ็นจิเนียร่ิง

 อนาไลซิส จ ากัด 123,050 

บาท

บริษัท สุทธิศักด์ิ เอ็นจิเนียร่ิง 

อนาไลซิส จ ากัด

4
 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน

ต าบลปลายโพงพาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42,000.00          42,000.00     เฉพาะเจาะจง

 นายสุรชัย ขุนนุช 42,000 

บาท
นายสุรชัย ขุนนุช 29/2564 18 ธ.ค. 63

5

 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

45,641.00               45,641.00  เฉพาะเจาะจง  ศรีสุวรรณ 45,641 บาท ศรีสุวรรณ 25/2564 17 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำยโพงพำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6

ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลปลายโพงพาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

          18,945.00      18,945.00  เฉพาะเจาะจง  ศรีสุวรรณ 18,945 บาท ศรีสุวรรณ 27/2564 18 ธ.ค. 63

7

จ้างซ่อมแซมระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กวัดส่ีแยก (หลังเก่า) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

23,100.00          23,100.00     เฉพาะเจาะจง
 นายบุญเลิศ ม่วงอ่ า 23,100 

บาท
นายบุญเลิศ ม่วงอ่ า 24/2564 14 ธ.ค. 63

8
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่

รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 

๘๐-๖๘๒๘ สส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20,062.50          20,062.50     เฉพาะเจาะจง  อู่เพ่ือนยนต์ 20,062.50 บาท อู่เพ่ือนยนต์ 21/2564 4 ธ.ค. 63

9

 จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์

คอนกรีต ซอยประชาสามัคคี ๒ หมู่ท่ี ๘ 

ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม

427,900.00        427,900.00   เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญสร้าง

สถาปัตย์ 427,900 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญสร้าง

สถาปัตย์
5/2564 21 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำยโพงพำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10

 จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์

คอนกรีต สายหมู่ท่ี ๗ ช่วงท่ี ๒ ขนาดผิว

จราจรกว้างเฉล่ีย ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง

ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ตาราง

เมตร หมู่ท่ี ๗ ต าบลปลายโพงพาง 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        164,000.00    164,000.00  เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญสร้าง

สถาปัตย์ 164,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญสร้าง

สถาปัตย์
6/2564 21 ธ.ค. 63

11

 จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย

บ้านคลองขุดเล็ก - บ้านวัดประชา 

ขนาดกว้างเฉล่ีย ๔.๕๐ เมตร ยาว 

๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน

ท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร หมู่

ท่ี ๕ ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา

 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

497,600.00        497,600.00   เฉพาะเจาะจง
 ชาติอารี ก่อสร้าง 497,600 

บาท
ชาติอารี ก่อสร้าง 4/2564 15 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำยโพงพำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

12

 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน สาย

บ้านวัดประชา - บ้านวัดอมรวดี (กลุ่ม

บ้านเรือ) หมู่ท่ี ๔ ต าบลปลายโพงพาง 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        300,000.00    298,000.00  เฉพาะเจาะจง
 นายบุญเลิศ ม่วงอ่ า 298,000

 บาท
นายบุญเลิศ ม่วงอ่ า 3/2564 15 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปลำยโพงพำง อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 


