
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
จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Canon รุ่น Pixma M2727 
 (หมายเลขครุภณัฑ์ 478-60-0007) จ านวน 1 เคร่ือง 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง

   หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์ 
      ราคา 1,200.-

หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
7 วนั

2
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม  บา้นเลขที่ 34 
หมู่ที่ 1

4,200.00                     4,200.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 4,200.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

15 วนั

3
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 34/2
 หมู่ที่ 1

2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 2,100.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

15 วนั

4 จัดซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 8 ชุด 240.00                        240.00                  เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 240.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

5 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 121/2 หมู่ที่ 12 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

    ราคา 2,000.-
  กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

6
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม  บา้นเลขที่ 107 
หมู่ที่ 1

4,200.00                     4,200.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 4,200.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

15 วนั

7
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม  บา้นเลขที่ 106 
หมู่ที่ 1

2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 2,100.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

15 วนั

8 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 96/10 หมู่ที่ 7  (รอบที่ 2) 1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
             นางกนกวรรณ สู้ศึก        

     ราคา 1,500.-
  นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

9
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่ปฏบิติังาน
เกี่ยวกับด้านจัดเก็บข้อมูล จ านวน 1 คน

108,000.00                  108,000.00            เฉพาะเจาะจง
       นางสาวธดิารัตน์ ณ บางช้าง    

       ราคา 108,000.-
  นางสาวธดิารัตน์ ณ บางช้าง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

365 วนั

10
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่ปฏบิติังาน
เกี่ยวกับด้านจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 คน

108,000.00                  108,000.00            เฉพาะเจาะจง
      นางสาว บณิุกา เมืองทองแก้ว   

        ราคา 108,000.-
  นางสาว บณิุกา เมืองทองแก้ว

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

365 วนั

11
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่
ปฏบิติังานพสัดุและทรัพย์สิน จ านวน 1 คน

114,000.00                  114,000.00            เฉพาะเจาะจง
             นางสาว จุรีมาศ แซ่ล้ิม     

          ราคา 114,000.-
 นางสาว จุรีมาศ แซ่ล้ิม

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

365 วนั

12
จัดจ้างเหมาแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่ปฏบิติังาน
เกี่ยวกับด้านการเงินและบญัชี  จ านวน  1 คน

114,000.00                  114,000.00            เฉพาะเจาะจง
           นาวสาว ศิริลักษณ์ สีสด      

         ราคา 114,000.-
 นาวสาว ศิริลักษณ์ สีสด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

365 วนั

13
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอก เพือ่
ปฏบิติังานเกี่ยวกับด้านประปา  จ านวน 1 คน

108,000.00                  108,000.00            เฉพาะเจาะจง
    นายธรีะพล วฒิุพานิช           

ราคา 108,000.-
 นายธรีะพล วฒิุพานิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

365 วนั

14
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอก เพือ่
ปฏบิติังานเกี่ยวกับธรุการด้านสาธารณสุข  จ านวน  1 คน

76,000.00                   76,000.00              เฉพาะเจาะจง
   นางสาวทักษญา  จันทร์กระจ่าง   

 ราคา 76,000.-
  นางสาวทักษญา  จันทร์กระจ่าง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

243 วนั

15
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอก เพือ่
ปฏบิติังานเกี่ยวกับด้านจัดเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 1 คน 54,000.00                   54,000.00              เฉพาะเจาะจง

      นาย อภเิดช ช านาญกิจ       
ราคา 54,000.-

   นาย อภเิดช ช านาญกิจ
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
182 วนั

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม 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. 2565

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2564 (1)

16  จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 3  (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
         นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 3,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

17

จัดซ้ือ/จัดจ้างวสัดุอุปกรณ์ในโครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปงีบประมาณ 2565
 (ถ่ายเอกสารคู่มือการจัดท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายใน
การเลือกต้ัง)

2,275.00                     2,275.00               เฉพาะเจาะจง
    ร้านปอปลาก๊อปปีเ้ซอร์วสิ       

ราคา 2,275.-
 ร้านปอปลาก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

18 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 52/6 หมู่ที่ 8  (รอบที่ 1) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

19 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 3 (รอบที่ 2) 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

    ราคา 1,200.-
  กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

20
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบยีน 1 กข 4368 สมุทรสงคราม

930.00                        930.00                  เฉพาะเจาะจง
      นายบญุเลิศ จงเจริญวฒันา      

ราคา 930.-
นายบญุเลิศ จงเจริญวฒันา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

21 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 1  (รอบที่ 1) 2,500.00                     2,500.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,500.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

22
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 9 หมู่
ที่ 9

2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 2,100.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

15 วนั

23
การจัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 52/6 หมู่ที่ 8 และ 
บา้นเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 1  (รอบที่ 2)

2,400.00                     2,400.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,400.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

24
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม  บา้นเลขที่ 34/2
 หมู่ที่่ 1

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 600.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

15 วนั

25
จัดซ้ือหมึกพมิพ ์(Printronix รุ่น P8000 Line) ส าหรับ
โครงการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก จ านวน 1 ม้วน

4,900.00                     4,900.00               เฉพาะเจาะจง
   หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์ 

      ราคา 4,900.-
หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

26
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ส าหรับโครงการ
เลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก

1,815.00                     1,815.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์    
ศรีสุวรรณ ราคา 1,815.-

ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

27
จ้างท าตรายาง พร้อมหมึกเติม จ านวน 2 อัน ส าหรับ
โครงการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์    
ศรีสุวรรณ ราคา 1,815.-

ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

7 วนั

28
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 
กข 8465 สมุทรสงคราม

7,776.76                     7,776.76               เฉพาะเจาะจง
   บริษทั อีซูซุสวงนไทยมอเตอร์ 
เซลส์ จ ากัด    ราคา 7,776.76.-

   บริษทั อีซูซุสวงนไทยมอเตอร์ เซลส์ 
จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 55/2564     
 ลงวนัที่ 6 ตุลาคม 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. 2565

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2564 (1)

29
จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ในโครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปงีบประมาณ 2565

5,416.88                     5,416.88               เฉพาะเจาะจง
        วนัชัยแอดเวอร์ไทซ่ิง         

ราคา 5,416.88
   วนัชัยแอดเวอร์ไทซ่ิง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2564     
 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 64

30

จ้างเหมาท าปา้ยปดิประกาศ จ านวน 20 ชุด และ 
กระดานขีดคะแนน จ านวน 28 ชุด ในโครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปี
งบประมาณ 2565

102,000.00                  102,000.00            เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โชคด าเนินทรัพย์  
             ราคา 102,000.-

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โชคด าเนินทรัพย์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2564     

 ลงวนัที่ 8 ตุลาคม 64

31
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขเบยีน 
80-6088 สมุทรสงคราม (แบตเตอร่ีและขั่วแบต)

6,200.00                     6,200.00               เฉพาะเจาะจง
       ร้านอ านวยชัยการไฟฟา้         

  ราคา 6,200.-
ร้านอ านวยชัยการไฟฟา้

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2564     
 ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 64

32
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 35 
หมู่ที่ 2 (7-20 ตุลาคม 64) จ านวน 126 มื้อ

6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 6,300.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 59/2564     
 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 64

33
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 106 
หมู่ที่ 4 (4-17 ตุลาคม 64) จ านวน 126 มื้อ

6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 6,300.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2564     
 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 64

34
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 53/1
 หมู่ที่ 10 (1-14 ตุลาคม 64) จ านวน 126 มื้อ

6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 6,300.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2564     
 ลงวนัที่ 12 ตุลาคม 64

35
จ้างเหมาฉีดพน่ยาก าจัดปลวกในอาคาร (ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กโรงเรียนวดับางขันแตก)

8,560.00                     8,560.00               เฉพาะเจาะจง
   หจก. พ.ีเอส.เค เซอร์วสื 2009    

ราคา 8,560.-
  หจก. พ.ีเอส.เค เซอร์วสื 2009

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2564     
 ลงวนัที่ 15 ตุลาคม 64

36
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 68/13
 หมู่ที่ 5

6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
         ธนกฤต เมฆบริสุทธิ์         

ราคา 6,300.-
ธนกฤต เมฆบริสุทธิ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2564     
 ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 64

37
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 61/1
 หมู่ที่ 2

6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 6,300.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2564     
 ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 64

38
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 47 
หมู่ที่ 1

10,500.00                   10,500.00              เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      ราคา

 10,500.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 65/2564     
 ลงวนัที่ 25 ตุลาคม 64

39
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขเบยีน 
80-6088 สมุทรสงคราม

7,300.00                     7,300.00               เฉพาะเจาะจง
       ร้านอ านวยชัยการไฟฟา้         

  ราคา 7,300.-
ร้านอ านวยชัยการไฟฟา้

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2564     
 ลงวนัที่ 27 ตุลาคม 64

40
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าด่ืม บา้นเลขที่ 37/1
 หมู่ที่ 5

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         ธนกฤต เมฆบริสุทธิ์         

ราคา 6,000.-
ธนกฤต เมฆบริสุทธิ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2564     
 ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 64

41
จัดซ้ือชุดตรวจ Repid Antigen Test Kit (ATK) มี อย. 
จ านวน 500 ชุด

90,000.00                   90,000.00              เฉพาะเจาะจง
              เอ็ม วาย วสัดุ              

 ราคา 90,000.-
  เอ็ม วาย วสัดุ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140/2564     
 ลงวนัที่ 7 ตุลาคม 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. 2565

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2564 (1)

42
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 12 รายการ (หมึกพมิพ ์
กองช่าง)

22,350.00                   22,350.00              เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาวคีอมพวิเตอร์  
             ราคา 22,350.-

  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาวคีอมพวิเตอร์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 141/2564     

 ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 64

43

จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปี
งบประมาณ 2565

33,680.00                   33,680.00              เฉพาะเจาะจง
          ปราณี  เฟอร์นิเจอร์        

ราคา 33,680.-
 ปราณี  เฟอร์นิเจอร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142/2564     
 ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 64

44 จัดซ้ือถุงมือยาง สีด า (ส าหรับเก็บขยะ) จ านวน 60 คู่ 5,100.00                     5,100.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์    
ศรีสุวรรณ ราคา 5,100.-

ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/2564     
 ลงวนัที่ 15 ตุลาคม 64

45 จัดซ้ือถังขยะ ขนาดบรรุ 200 ลิตร  จ านวน 50 ใบ 39,500.00                   39,500.00              เฉพาะเจาะจง
   นางสาวชนัญนิดา เนติเวชวทิยา    

ราคา 39,500.-
นางสาวชนัญนิดา เนติเวชวทิยา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/2564     
 ลงวนัที่ 15 ตุลาคม 64

46
จัดซ้ือแบบพมิพ ์ส าหรับใช้ ในโครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปงีบประมาณ 2565

10,408.94                   10,408.94              เฉพาะเจาะจง
   โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง    ราคา 10,408.94
   โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/2564     

 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 64

47
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ 
2565 (กองช่าง)

10,000.00                   10,000.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด  

 ราคา 10,000.-
   บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/2564     
 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 64

48
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ 
2565 (กองคลัง)

10,000.00                   10,000.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด  

 ราคา 10,000.-
   บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/2564     
 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 64

49
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ 
2565 (ส านักปลัด)

50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด  

 ราคา 50,000.-
   บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148/2564     
 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 64

50
จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ 
2565 (งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั)

5,000.00                     5,000.00               เฉพาะเจาะจง
 บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด  

 ราคา 5,000.-
   บริษทั จิตต์ชัยการปโิตเลียม จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2564      
ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 64


