
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 156/7 หมูที่ 12 2,850.00 2,850.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2850.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

2 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 157/1 หองที่ 1 หมูที่ 12 1,900.00 1,900.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1900.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

3 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่ 128/14 หมูที่ 4 500.00 500.00                  เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

4 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 125/1 หมูที่ 4 หอง 2 2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

5 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 125/1 หมูที่ 4 หอง 1 2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

6 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 47/2 หมูที่ 1 1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

7 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 117/1 หมูที่ 7 (เพิ่มเติม) 750.00 750.00                  เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 750.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

8 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่ 69/20  หมูที่ 5 3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

9 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่ 66 หมูที่ 3 2,900.00 2,900.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2900.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

10 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 18/1 หมูที่ 6 1,400.00 1,400.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1400.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

11 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 56/2 หมูที่ 11 3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

12 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 101/5 ม.7 1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

13 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 26 ม.6 3,150.00 3,150.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3150.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

14 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 72/1 ม.3 2,400.00 2,400.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2400.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

15 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 32/1 ม.6 1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

16 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 108/11 ม.4 4,500.00 4,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 4500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

17 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 42/38 ม.8 1,650.00 1,650.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1650.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)
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18 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 29 ม.10 3,150.00 3,150.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3150.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

19 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม  บานเลขที่ 89 หมูที่ 5 1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

20 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่ 175/3 หมูที่ 12 1,450.00 1,450.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1450.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

21 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่ 42/5 หมูที่ 3 4,200.00 4,200.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 4200.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

22 จัดซื้อถุงยังชีพ  บานเลขที่ 12/1 หมูที่ 7 2,000.00 2,000.00                เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา      

ราคา 2000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

23 จัดซื้อถุงยังชีพ  บานเลขที่ 133/6 หมูที่ 12 2,000.00 2,000.00                เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา      

ราคา 2000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

24 จัดซื้อถุงยังชีพ  บานเลขที่ 76 หมูที่ 6 2,000.00 2,000.00                เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา      

ราคา 2000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโภคา

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

25
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่  97/5 หมูที่ 1  (ผูสัมผัส

เสี่ยงสูง)
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

26
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่  97/5 หมูที่ 1  (ผูปวย

ติดเชื้อ)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

27 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่  117/1 หมูที่ 7 3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

28 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่  50/1 หมูที่ 4 4,500.00 4,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 4500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

29

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 50/1 

หมูที่ 4

1,600.00 1,600.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1600.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

30
จัดจางเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับคนขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คน
3,600.00 3,600.00                เฉพาะเจาะจง

          นายสมชาย ตรีธารสังสุทธิ        

ราคา 3600.-
นายสมชาย ตรีธารสังสุทธิ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

31

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 96    

หมูที่ 7

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

32

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 44    

หมูที่ 9

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

33
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 115/1 หมูที่ 2
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

34
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 44 หมูที่ 9
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

35
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 69/3 หมูที่ 1
3,150.00 3,150.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3150.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

36
จัดจางซอมแซมรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ  

7535 สมุทรสงคราม
3,710.00 3,710.00                เฉพาะเจาะจง

           นายปาณัช อมรแมนนันท    

ราคา 3710.-
นายปาณัช อมรแมนนันท

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

37

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 77/6 หมูที่ 2

2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

38

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 120/1 หมูที่ 12

1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

39

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 120/11 หมูที่ 12

2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

40

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 6/4 หมูที่ 6

2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

41

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 6/4 หมูที่ 6

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

42

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 117/3 หมูที่ 12

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

43

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 120/11 หมูที่ 12

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

44

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 109/3 หมูที่ 4

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

45

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 109/3 หมูที่ 4 (ผูปวยคนที่ 1)

1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

46

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 70/10 หองที่ 10 หมูที่ 11

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

47

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 117 หมูที่ 7

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

48

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)

บานเลขที่ 59/1 หมูที่ 11

1,450.00 1,450.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1450.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

49
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 116/1 หมูที่ 1
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

50
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 49/1 หมูที่ 8
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

51
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 69/2 หมูที่ 1
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

52 จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่ม บานเลขที่ 42/7 หมูที่ 3 4,500.00 4,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 4500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

53
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 161/2 หอง 1/1 หมูที่ 12
1,450.00 1,450.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1450.- สิริชัย  เนียมประพันธุ
เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

54
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 20/7  หมูที่ 6
2,900.00 2,900.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2900.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

55
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 20/7  หมูที่ 6
1,000.00 1,000.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

56

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 70/9 หอง 9  หมูที่ 

11

1,000.00 1,000.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

57
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 79/3 หมูที่ 7
3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

58
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 70/9 หอง 9 หมูที่ 11
1,450.00 1,450.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1450.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

59
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 33/1 หมูที่ 7
1,450.00 1,450.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1450.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

60
ดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 161/8 หอง 1/1 หมูที่ 12
1,450.00 1,450.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1450.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

61
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)  บานเลขที่ 101 หมูที่ 7
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

62
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)  บานเลขที่ 79/2 หมูที่ 1
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

63
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)  บานเลขที่ 136/8 หมูที่ 12
3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

64
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 161/8 หอง 17 หมูที่ 12
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

65
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 27 หลังที่ 2 หมูที่ 6
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

66

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 161/8 หอง 1/1 หมูที่ 12 (ผูปวย

คนที่ 2)

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

67
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 136/9 หมูที่ 4
1,900.00 1,900.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1900.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

68

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 161/8 หองที่ 17 

หมูที่ 12

1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

69
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 77/4 หมูที่ 7
4,500.00 4,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 4500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

70
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 42/10 หมูที่ 8
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

71
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19)  บานเลขที่ 42/10 หมูที่ 8
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

72
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19)  บานเลขที่ 69/3 หมูที่ 12 (เพิ่มเติม)
900.00 900.00                  เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 900.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

73
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  33/1 หมูที่ 7  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

74
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  80/2 หมูที่ 11  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

75

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 80/2 หมูที่ 11

(ผูสัมผัส)

3,150.00 3,150.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3150.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

76

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  57/3 หอง 4 หมูที่ 6  

(ผูปวย)

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

77

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 86 หมูที่ 11

(ผูสัมผัส)

2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

78

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 8/1 หมูที่ 6

(ผูสัมผัส)

1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

79
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  119/1 หมูที่ 1  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

80

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 39 หมูที่ 6

(ผูสัมผัส)

2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

81
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  44/6 หมูที่ 6  (ผูปวย)
4,500.00 4,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 4500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

82

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 93 หมูที่ 12 หลังที่ 2

(ผูสัมผัส)

1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

83
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  8/1 หมูที่ 6  (ผูปวย)
3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.- สิริชัย  เนียมประพันธุ
เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

84
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  77/2 หมูที่ 6  (ผูปวย)
1,200.00 1,200.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1200.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

85

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)  บานเลขที่ 93 

หมูที่ 12 หลังที่ 2 (ผูปวย)

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

86

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19)  บานเลขที่ 39 

หมูที่ 16 (ผูปวย)

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

87
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  84 หมูที่ 1  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.- สิริชัย  เนียมประพันธุ
เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

88
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  136/8 หมูที่ 12  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

89
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  44/2 หมูที่ 6  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

90
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  51/1 หมูที่ 1  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

91
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  51/1 หมูที่ 1  (ผูสัมผัส)
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

92
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  156/1 หมูที่ 12  (ผูสัมผัส)
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

93 รายจายใหไดมาซึ่งบริการ 1,800.00 1,800.00                เฉพาะเจาะจง
            นาย คัมภีร ชํานาญกิจ         

ราคา 1800.-
นาย คัมภีร ชํานาญกิจ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

94

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  161/8  หองที่ 18 หมูที่ 12

  (ผูสัมผัส)

2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

95

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  19  หลังที่ 2  หมูที่ 8 

(ผูปวย)

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

96

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  19  หลังที่ 2  หมูที่ 8 (ผู

สัมผัส)

1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

97
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 76 หมูที่ 5  (ผูปวย)
300.00 300.00                  เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 300.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

98
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  16/1 หมูที่ 10  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

99
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  16/1 หมูที่ 10  (ผูสัมผัส)
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

100
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  175 หมูที่ 12 (ผูปวย)
3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

101
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  9/2 หมูที่ 3  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

102
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  9/2 หมูที่ 3  (ผูสัมผัส)
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

103

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  144 หมูที่ 1  (ผูปวย) 3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

104
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่  57/4 หมูที่ 6  (ผูปวย)
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

105
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 76 หมูที่ 5 (ผูสัมผัส)
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.- สิริชัย  เนียมประพันธุ
เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

106
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 148/4 หมูที่ 7
2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

107
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 77/5 หมูที่ 7
2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

108
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 77/5 หมูที่ 7
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

109
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 148/4 หมูที่ 7
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

110
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 100 หมูที่ 5 หองที่ 1
4,500.00 4,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 4500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

111
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่161/18 หอง 18 หมูที่ 12
3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

112
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 136/8 หมูที่ 12
2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

113
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 44/2 หมูที่ 6
2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

114
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

 บานเลขที่ 84 หมูที่ 1
2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

115
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 161/8 หอง 17 หมูที่ 12
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

116

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 15 

หมูที่ 1

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

117

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 99/2 

หมูที่ 12

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

118

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 42/13 

หมูที่ 8

3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

119

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 79/9 

หมูที่ 7

3,000.00 3,000.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 3000.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

120

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 85 

หมูที่ 6

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

121
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 15 หมูที่ 1
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

122
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 99/2 หมูที่ 12
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

123
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 79/9 หมูที่ 7
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

124

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 101/6 

หมูที่ 7

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

125

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 23 

หมูที่ 4

1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

126

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 35 

หมูที่ 10

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

127

จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 58/5 

หมูที่ 6

1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

128
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 74/6 หองที่ 7 หมูที่ 6
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

129
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 51/5  หมูที่ 1
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

130
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 101/6  หมูที่ 7
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

131
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 35 หมูที่ 10
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

132
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 58/5  หมูที่ 6
2,100.00 2,100.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

133
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 51/5  หมูที่ 1
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

134
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูสัมผัสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) บานเลขที่ 123/2 หมูที่ 2
1,050.00 1,050.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

135
จัดซื้ออาหารพรอมน้ําดื่มสําหรับผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด19) บานเลขที่ 123/2  หมูที่ 2
1,500.00 1,500.00                เฉพาะเจาะจง

         สิริชัย  เนียมประพันธุ        ราคา

 1500.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
10 วัน

136 โครงการติดตั้งกระจกโคงในตําบลบางขันแตก 97,500.00                    97,500.00              เฉพาะเจาะจง
          ที ที เค การคา            ราคา 

95700.-
ที ที เค การคา

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
30 วัน

137
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมสองขางทาง/ถนน

สาธารณประโยชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาง

ขันแตก

14,980.00                    14,980.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท จิตตชัยการปโตรเลียม จํากัด ราคา

 14980.-
บริษัท จิตตชัยการปโตรเลียม จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

138 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 7,957.00                     7,957.00                เฉพาะเจาะจง

      บริษัท สยามโกบอลเฮาล จํากัด       

             (มหาชน)                ราคา 

7957.-

บริษัท สยามโกบอลเฮาล จํากัด (มหาชน)
เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

139
จัดจางเหมาซอมแซมกลองวงจรปด CCTV ภายในเขต อบต.

บางขันแตก
12,415.00                    12,415.00              เฉพาะเจาะจง

          เอ็นเอ็นเอ็น บิ๊กชั่น           ราคา

 12415.-
เอ็นเอ็นเอ็น บิ๊กชั่น

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารงานสวนตําบลบางขันแตก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (1)

140
 จางซอมแซมรถจักรยานยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน 1

กข 4368 สมุทรสงคราม
6,460.00                     6,460.00                เฉพาะเจาะจง

     นายบุญเลิศ จงเจริญวัฒนา       ราคา

 6460.-
นายบุญเลิศ จงเจริญวัฒนา

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

141
โครงการจางเหมาแรงงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะและเสียง

ตามสาย
36,600.00                    36,600.00              เฉพาะเจาะจง

         นายวิชาญ บรรจง            ราคา 

36600.-
นายวิชาญ บรรจง

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

142

จางเหมาซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี จํานวน 1 ซุม

25,000.00                    25,000.00              เฉพาะเจาะจง

       ราน KANAAN โดยนางสาว          

      กนกวรรณ  กิจประชา           ราคา

 25000.-

ราน KANAAN โดยนางสาวกนกวรรณ  

กิจประชา

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

143

 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 

80-6088 สมุทรสงคราม 78,100.00                    78,100.00              เฉพาะเจาะจง

    อูสาครยนต โดยนายสุชาติ               

   สุจริตธรรม                      ราคา 

78100.-

อูสาครยนต โดยนายสุชาติ สุจริตธรรม
เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

144
จัดซื้อวัสดุกอสราง (ยางมะตอยสํา เร็จรูปและน้ํายางCRS-2) 

จํา นวน 2 รายการ
18,200.00                    18,200.00              เฉพาะเจาะจง

        นายวรุต อินทรสมหวัง          

ราคา  18200.-
นายวรุต อินทรสมหวัง

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

145
โครงการสัมมนาวิชาการเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทาง

วินัยพนักงานสวนทองถิ่น
20,000.00                    20,000.00              เฉพาะเจาะจง

        รานปอปลากอปปเซอรวิส       

ราคา 20000.-
รานปอปลากอปปเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

146 โครงการสัมมนาวิชาการเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทาง

วินัยพนักงานสวนทองถิ่น

10,000.00                    10,000.00              เฉพาะเจาะจง

    รานชเอมผาขาวมาอัมพวา โดย         

   นางสาววันเพ็ญ พลกลา             

ราคา 10000.-

รานชเอมผาขาวมาอัมพวา โดยนางสาว

วันเพ็ญ พลกลา

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

147

จางซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 

สมุทรสงคราม (ระบบไฟ , แปปเบรคและระบบไฮโดรลิค) 

จํานวน 1 งาน 
9,287.60                     9,287.60                เฉพาะเจาะจง

          อูเพื่อนยนต โดย                 

นายธนัชพงศธีระอัคราวิชญ ราคา 

9287.60.-

       อูเพื่อนยนต โดยนายธนัชพงศ      

   ธีระอัคราวิชญ

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

148
 จางเหมาทําปายไวนิล สําหรับจัดนิทรรศการเนื่องในวัน

ทองถิ่นไทย ประจําป 2565
5,724.50                     5,724.50                เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จํากัด    

ราคา  5724.50.-
บริษัท ปายนายกฤษสติ๊กเกอร จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
7 วัน

149
โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. พรอมรางระบายน้ํา 

คสล. (ซอยบานนางสกุล เกิดศิร)ิ หมูที่ 8 ตําบลบางขันแตก 

อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

270,300.00                  270,300.00            เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พรรณลักษณ วิศวการ 

โดยนายรัฐพงศ ลิ้มสัจจาพาณิชย    ราคา

 270300.-

หางหุนสวนจํากัด พรรณลักษณ วิศวการ

 โดยนายรัฐพงศ ลิ้มสัจจาพาณิชย

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
60วัน

150
โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล.พรอมรางระบายน้ํา 

คสล. (ซอยบานนายสุนิมิต นามไพโรจน) หมูที่ 10 ตําบลบาง

ขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

                  265,900.00             265,900.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พรรณลักษณ วิศวการ 

โดยนายรัฐพงศ ลิ้มสัจจาพาณิชย        

ราคา 265900.-

หางหุนสวนจํากัด พรรณลักษณ วิศวการ

 โดยนายรัฐพงศ ลิ้มสัจจาพาณิชย

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
60วัน

151
โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล. (บริเวณบานนางไขแสง

 นามประกอบ ถึงบานนางพิศมัย เอมปราณีต) หมูที่ 5 ตําบล

บางขันแตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

342,600.00                  342,600.00            เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พรรณลักษณ วิศวการ 

โดยนายรัฐพงศ ลิ้มสัจจาพาณิชย    ราคา

 342600.-

หางหุนสวนจํากัด พรรณลักษณ วิศวการ

 โดยนายรัฐพงศ ลิ้มสัจจาพาณิชย

เสนอราคาต่ําสุดและตรงตาม

เงื่อนไขที่ อบต. กําหนด
60วัน
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