
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) วัสดุคงทน จ านวน 4 
รายการ

3,254.00                     3,254.00               เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 3,254.-
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด (มหาชน)

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

2
จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
80-6088 สมุทรสงคราม

1,780.00                     1,780.00               เฉพาะเจาะจง
    อู่ เจ้ียบการช่าง โดยนางสาว
ล าเจียก ผู้ผ้ึง   ราคา 1,780.-

 อู่ เจ้ียบการช่าง โดยนางสาวล าเจียก ผู้
ผ้ึง

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  9 รายการ 4,811.00                     4,811.00               เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 4,811.-
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด (มหาชน)

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

4
จัดซ้ือน้ าดื มและน้ าแข็ง ในโครงการจัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

2,030.00                     2,030.00               เฉพาะเจาะจง
    นายมนตรี น้อยลมทวน         

ราคา 2,030.-
นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

5 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 2.4 x 2.1 เมตร 3,210.00                     3,210.00               เฉพาะเจาะจง
      บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ 

จ ากัด      ราคา 3,210.-
 บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

6 จัดซ้ืออาหารว่างและเครื องดื ม จ านวน  25 ชุด 875.00                        875.00                  เฉพาะเจาะจง
             นางกนกวรรณ สู้ศึก        

      ราคา 875-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

7
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการจัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

784.00                        784.00                  เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรี

สุวรรณ      ราคา 784.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

8 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  136/7 หมู่ที  4  (รอบที  2) 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

           ราคา 1,200.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

9
จัดจ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินิ จ านวน 1 ป้าย

1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านแม่กลองพลาสติก โดย

นางสาวฐิตินันท์  สุนทรา           
ราคา 1,500.-

ร้านแม่กลองพลาสติก โดยนางสาว
ฐิตินันท์  สุนทรา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

10
จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  (ลงโปรแกรม และเปลี ยน 
power supply ) กองคลัง

1,000.00                     1,000.00               เฉพาะเจาะจง
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์ 

     ราคา 1,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

11 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  136/7 หมู่ที  4  (รอบที  1) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

12
จัดจ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ านวน 1 ป้าย)

3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
          ร้านแม่กลองพลาสติก         
     โดยนางสาว ฐิตินันท์  สุนทรา    

 ราคา 3,500.-

               ร้านแม่กลองพลาสติก       
          โดยนางสาวฐิตินันท์  สุนทรา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

13
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง จ านวน 1 รายการ ( วัสดุ
คงทน )

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
    ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์        

  ศรีสุวรรณ  ราคา 900.--
 ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

17
จ้างเหมาปรับปรุงส านักงาน ร้ือย้ายกระจกอลูมิเนียม
พร้อมติดต้ัง และติดต้ังเค้าเตอร์ช่องส่งบิล

60,455.00                   60,455.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970   ราคา 60,455.-
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
     ใบสั งจ้างเลขที  76/2564     

 ลงวันที  13 ธันวาคม 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)

18
จ้างเหมาท าการปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคารและเปลี ยน
หม้อแปลง (ศพด.บ้านคลองบ่อ)

128,400.00                  128,400.00            เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970   ราคา 128,400.-
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
     ใบสั งจ้างเลขที  77/2564     

 ลงวันที  3 ธันวาคม 64

19 ซ่อมเครื องปร้ิน ยี ห้อ OKI รุ่น C332 จ านวน 1 เครื อง 7,000.00                     7,000.00               เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 7,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  78/2564     
 ลงวันที  15 ธันวาคม 64

20
จ้างเหมาท าการซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 80-6088 สมุทรสงคราม

19,305.00                   19,305.00              เฉพาะเจาะจง
            อู่เจ๊ียบการช่าง             

ราคา 19,305.-
อู่เจ๊ียบ การช่าง

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  79/2564     
 ลงวันที  17 ธันวาคม 64

21
จ้างเหมาท าการเช่าเต็นท์และไฟฟ้า ในโครงการจัดต้ังจุด
ตรวจจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2565 วันที  29 ธันวาคม 2564 วันที  4 มกราคม 2565

12,600.00                   12,600.00              เฉพาะเจาะจง
         นางสมหมาย เสียงอ่อน        

 ราคา 12,600.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  80/2564     
 ลงวันที  22 ธันวาคม 64

22 จ้างเหมาท าการย้ายเครื องปรับอากาศ พร้อมติดต้ังใหม่ 15,000.00                   15,000.00              เฉพาะเจาะจง
        นายสืบสกุล เริงฤทธ์ิ           

ราคา 15,000.-
นายสืบสกุล เริงฤทธ์ิ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  81/2564     
 ลงวันที  22 ธันวาคม 64

23
จ้างเหมาท าการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณลานวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม (สถานที จอดรถยนต์)

9,500.00                     9,500.00               เฉพาะเจาะจง
        นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว       

    ราคา 9,500.-
นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  82/2564     
 ลงวันที  22 ธันวาคม 64

24
จ้างเหมาท าการปรับปรุงส านักงานและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าส านักงาน (ช้ันล่าง)

124,120.00                  124,120.00            เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970   ราคา 124,120.-
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
     ใบสั งจ้างเลขที  83/2564     

 ลงวันที  27 ธันวาคม 64

25
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ (ช้ัน 3 และ ห้อง
ผู้บริหาร) จ านวน 8 เครื อง

21,500.00                   21,500.00              เฉพาะเจาะจง
        นายสืบสกุล เริงฤทธ์ิ           

ราคา 21,500.-
นายสืบสกุล เริงฤทธ์ิ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  85/2564     
 ลงวันที  22 ธันวาคม 64

26 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื องปร้ินเตอร์) กองช่าง 54,000.00                   54,000.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 54,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  161/2564     
 ลงวันที  1 ธันวาคม 64

27
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จ านวน 3 
รายการ

15,450.00                   15,450.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 15,450.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  162/2564     
 ลงวันที  1 ธันวาคม 64

28
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น ประจ าปีงบประมาณ 
2565 (กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม)

30,000.00                   30,000.00              เฉพาะเจาะจง
  บริษัท จิตต์ชัยการปิโตเลียม จ ากัด  

        ราคา 30,000.-
 บริษัท จิตต์ชัยการปิโตเลียม จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  163/2564     
 ลงวันที  14 ธันวาคม 64

29
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน แบบพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 (กองคลัง)

17,204.00                   17,204.00              เฉพาะเจาะจง
   โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  

กรมการปกครอง  ราคา 17,204.-
 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน    

กรมการปกครอง
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
     ใบสั งซ้ือเลขที  164/2564     

 ลงวันที  15 ธันวาคม 64

30
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ ,ตู้ ,เก้าอ้ี (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

44,670.00                   44,670.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์           

ราคา 44,670.-
ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  165/2564     
 ลงวันที  20 ธันวาคม 64

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) จ านวน 12 รายการ 20,120.00                   20,120.00              เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรี

สุวรรณ      ราคา 20,120.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  166/2564     
 ลงวันที  15 ธันวาคม 64

32 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ ,ตู้ ,เก้าอ้ี (กองการศึกษา) 21,890.00                   21,890.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์           

ราคา 21,890.-
ร้านบุบผาเฟอร์นิเจอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  169/2564     
 ลงวันที  20 ธันวาคม 64

33
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื องพิมพ์ และส ารอง
ไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

81,000.00                   81,000.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 81,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  170/2564     
 ลงวันที  20 ธันวาคม 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)

34
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก และเครื องพิมพ์  
(กองการศึกษา)

23,500.00                   23,500.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 23,500.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  171/2564     
 ลงวันที  20 ธันวาคม 64

35
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสาธารณสุขและ
สิ งแวดล้อม จ านวน 4 รายการ

16,200.00                   16,200.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 16,200.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  172/2564     
 ลงวันที  22 ธันวาคม 64

36 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ ATK) 22,350.00                   22,350.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 22,350.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  173/2564     
 ลงวันที  22 ธันวาคม 64

37
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (งานประปา)  จ านวน 26 รายการ 
(วัสดุส้ินเปลือง)

34,784.50                   34,784.50              เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 34,784.50
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด (มหาชน)

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  174/2564     
 ลงวันที  28 ธันวาคม 64


