
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 115/16 ม.4 และ
 บา้นเลขที่ 48 ม.3 (รอบที่ 1)

6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 6,300.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 15 วนั

2 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน ( กองคลัง ) จ่านวน 15 รายการ 28,812.00                   28,812.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรี

สุวรรณ    ราคา 28,812.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/64        
ลงวนัที่ 2/07/64

3 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

4
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ (CCTV) บริเวณศูนย์ 
อปพร. ม.4 ต่าบลบางขันแตก อ่าเภอเมือง ฯ จังหวดั
สมุทรสงคราม

3,600.00                     3,600.00               เฉพาะเจาะจง
         เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น             

ราคา 3,600.-
  เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

5 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 68/10 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

6
จัดจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร  จ่านวน   9  วนั  27 มื้อ  
 (บา้นเลขที่ 150 หมู่ที่ 12)

1,350.00                     1,350.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 1,350.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

7 จัดจ้างผู้ประกอบอาหาร จัดส่งหมู่ที่ 10 (รอบที่ 2) 2,700.00                     2,700.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 2,700.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

8
จัดจ้างท่าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 28 
กรกฎาคม 2564  จ่านวน 1 ปา้ย

3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ ราคา 3,500.-
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

9
จัดซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ส่าหรับการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงแผนพฒันาอัตราก่าลัง   3 ปี

175.00                        175.00                  เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 175.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

10 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 79 หมู่ที่ 2 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

11 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 9 ( รอบที่ 1 ) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

12 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 68/10 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

13
น่ารถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 1 กข 
4368 สมุทรสงคราม เข้าเช็คสภาพพร้อมถ่ายน้่ามันเคร่ือง

3,900.00                     3,900.00               เฉพาะเจาะจง
     นายสมชาย ล้วนเนตรเงิน      

ราคา 3,900.-
นายสมชาย ล้วนเนตรเงิน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

14 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 27/2 หมู่ที่ 4 (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (1)

15 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 159/3 หมู่ที่ 12 ( รอบที่ 1 ) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

16 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 9 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

17
จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจ
ภกัด์ิฯ ประจ่าป ี2564

1,266.00                     1,266.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์       

ราคา 1,266.-
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

18
จัดจ้างผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 121 หมู่ที่ 4 (จ่านวน
 6 มื้อ)

300.00                        300.00                  เฉพาะเจาะจง
          สิริชัย  เนียมประพนัธุ์         

ราคา 300.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

19 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 22/5 หมู่ที่ 4 1,400.00                     1,400.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 1,400.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

20 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 159/3 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

21 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 9 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

22 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 135/1 หมู่ที่ 12 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

23
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร ณ บา้นเลขที่ 22/5 หมู่ที่ 4 
(รอบที่ 1)

1,950.00                     1,950.00               เฉพาะเจาะจง
        สิริชัย  เนียมประพนัธุ์         

ราคา 1,950.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

24
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร ณ บา้นเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 11 
(รอบที่ 1)

3,300.00                     3,300.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์          

ราคา 3,300.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

25
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 133/3 หมู่ที่ 12 
(รอบที่ 1)

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์          

ราคา 900.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

26 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 102/4 หมู่ที่ 7 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
            นางกนกวรรณ สู้ศึก     

ราคา 3,000
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

27
จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ (แก้ว , ฝา , น้่าหวาน และ
กระดาษช่าระ)

983.00                        983.00                  เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 983.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

28
จัดซ้ือน้่าด่ืม (ชนิดแก้วเจาะ) จ่านวน 6 ลัง และน้่าแข็ง
บด 4 กระสอบ

640.00                        640.00                  เฉพาะเจาะจง
     นายมนตรี น้อยลมทวน       

ราคา 640.-
นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

29
เพือ่ใช้ในโครงการสร้างเสริมความจงรักภกัดีต่อสถาบนั 
บ่าบดัทุกข์ บ่ารุงสุข สร้างรอยยิ้มใหป้ระชาชน ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
     นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว         

ราคา 3,000.-
 นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

30 จัดซ้ือขนมเบรก จ่านวน 100 ชุด 1,000.00                     1,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางวรรณี ทองพนัธ ์        

ราคา 1,000.-
 นางวรรณี ทองพนัธ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (1)

31 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 135/1 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
            นางกนกวรรณ สู้ศึก     

ราคา 3,000
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

32 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 118 หมู่ที่ 1 (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
            นางกนกวรรณ สู้ศึก     

ราคา 3,000
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

33
จัดจ้างผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 25 หมู่ที่ 1 (จ่านวน 
36 มื้อ)

1,800.00                     1,800.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 1,800.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 15 วนั

34
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 68/2 หมู่ที่ 11 
(รอบที่ 2)

3,150.00                     3,150.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 3,150.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

35
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 133/3 หมู่ที่ 12 
(รอบที่ 2)

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 900.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

36
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นและงานครัว (สนักปลัด)        จ่านวน
 12 รายการ

5,424.00                     5,424.00               เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 

(มหาชน)   ราคา 5,424.-
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/64        

ลงวนัที่ 9/07/64

37 จัดซ้ือวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาสามัญประจ่าบา้น) 14,114.00                   14,114.00              เฉพาะเจาะจง
          เค เอส เอ็น เทรดด้ิง       

ราคา 14,114.-
 เค เอส เอ็น เทรดด้ิง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/64        
ลงวนัที่ 15/07/64

38
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 11 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่ 
152/3 หมู่ที่ 4

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/64        
ลงวนัที่ 21/07/64

39
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 71/4 หมู่ที่ 5 และบา้นเลขที่ 
102/4 หมู่ที่ 7

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/64        
ลงวนัที่ 21/07/64

40
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 158/2 หมู่ที่ 12 และ
บา้นเลขที่ 22/5 หมู่ที่ 6และ บา้นเลขที่ 39/8 หมู่ที่ 9

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/64        
ลงวนัที่ 23/07/64

41
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 158/3 หมู่ที่ 12 และ
บา้นเลขที่ 98 หมู่ที่ 11 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/64        
ลงวนัที่ 27/07/64

42
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 154/3 หมู่ที่ 12 และ
บา้นเลขที่ 67 หมู่ที่ 6

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/64        
ลงวนัที่ 27/07/64

43
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 11 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่ 
152/3 หมู่ที่ 4

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/64        
ลงวนัที่ 27/07/64

44
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 45 หมู่ที่ 9 และบา้นเลขที่ 2/2
 หมู่ที่ 1 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/64        
ลงวนัที่ 29/07/64

45
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 และบา้นเลขที่ 
102/3 หมู่ที่ 1

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 9,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/64        
ลงวนัที่ 30/07/64

46
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 158/2 หมู่ที่ 12 และ
บา้นเลขที่ 22/5 หมู่ที่ 6และ บา้นเลขที่ 39/8 หมู่ที่ 9

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/64        
ลงวนัที่ 30/07/64



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (1)

47
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 8 และบา้นเลขที่ 
161/4 หมู่ที่ 2

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/64        
ลงวนัที่ 30/07/64

48
งานจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 115/16 หมู่ที่ 
 และบา้นเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 (รอบที่ 1)

6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย เนียมประพนัธุ์           

 ราคา 6,300.-
     สิริชัย เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/64        
ลงวนัที่ 5/07/64

49
งานจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 115/16 หมู่ที่ 
 และบา้นเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 (รอบที่ 2)

5,250.00                     5,250.00               เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย เนียมประพนัธุ์           

 ราคา 5,250.-
     สิริชัย เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/64        
ลงวนัที่ 7/07/64

50

งานจ้างเหมาติดต้ังเนินลูกระนาดชะลอความเร็ว หมู่ที่ 
12 ต่าบลบางขันแตก อ่าเภอเมือง ฯ  จังหวดั
สมุทรสงคราม (บริเวณถนนสาย บา้นติดนัดตาวา่ย - 
ต่าบลแหลมใหญ่)

32,120.00                   32,120.00              เฉพาะเจาะจง
             ที ที เค การค้า              

ราคา 32,120.-
    ที ที เค การค้า

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/64        
ลงวนัที่ 15/07/64


