
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

จัดจ้างท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2563

3,125.00                     3,125.00               เฉพาะเจาะจง
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์  ราคา 3,125.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

2
จ้างเหมาท าป้ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก

525.00                       525.00                  เฉพาะเจาะจง
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์  ราคา 525.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

3 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,065.00                     4,065.00               เฉพาะเจาะจง
    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)  ราคา 4,065.-
   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

4
 
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างท่ีเก่ียวกับกิจการประปา 1,106.00                     1,106.00               เฉพาะเจาะจง

    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)  ราคา 1,106.-

   บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนท่ี1/2563 65,260.44                   65,260.44              เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 

จ ากัด      ราคา 65,260.44
  บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

         สัญญาเลขท่ี 3/2563      
    ลงวันท่ี 30/06/63

6
จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
ในการดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ 27,000.00                   27,000.00              เฉพาะเจาะจง

นางสาวกฤตภรณ์ ยังมาก
ราคา 27,000.-

นางสาวกฤตภรณ์ ยังมาก
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

7 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ส านักปลัด) 15,850.00                   15,850.00              เฉพาะเจาะจง
         นายสุพรรณ พวงพัฒน์        

 ราคา 15,850.-
  นายสุพรรณ พวงพัฒน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 34/63    
 ลงวันท่ี 3/07/63

8
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
จ านวน 1 บริเวณ

5,450.00                     5,450.00               เฉพาะเจาะจง
           เอ็นเอ็นเอ็น บ๊ิกช่ัน       

ราคา 5,450.-
  เอ็นเอ็นเอ็น บ๊ิกช่ัน

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 35/63    
 ลงวันท่ี 9/07/64

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (จ านวน 1 รายการ) 115,025.00                 115,025.00            เฉพาะเจาะจง
  บริษัท โรงเล่ือยจักรประสาร จ ากัด 

    ราคา 115,025.-
บริษัท โรงเล่ือยจักรประสาร จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 58/63     
ลงวันท่ี 9/07/65

10
 
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 40,000.00                   40,000.00              เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ไทย อินโนเวช่ัน บิช แอนด์ 
เดเวลลอปเมนต์ จ ากัด ราคา 40,000

  บริษัท ไทย อินโนเวช่ัน บิช แอนด์ เด
เวลลอปเมนต์ จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 59/63     
ลงวันท่ี 10/07/63

11 จ้างเหมาท าบอร์ดท าเนียบบุคลากร จ านวน 1 บอร์ด 37,000.00                   37,000.00              เฉพาะเจาะจง
        บริษัท ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ ากัด  

       ราคา 37,000.-
  บริษัท ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 36/63    
 ลงวันท่ี 8/07/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 (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. 2563

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2563 (1)

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 34,286.00                   34,286.00              เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์    

ศรีสุวรรณ
ราคา 34,286.-

       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     
ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 60/63     
ลงวันท่ี 20/07/63

13
จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงาน
เก่ียวกับด้านประปา

20,610.00                   20,610.00              เฉพาะเจาะจง
           นายวราพันธ์ุ เกิดศิริ         

   ราคา 20,610.-
  นายวราพันธ์ุ เกิดศิริ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 40 วัน

14
 
จัดท าบอร์ดท าเนียบผู้บริหารท้องถ่ิน 15,500.00                   15,500.00              เฉพาะเจาะจง

     บริษัท ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ ากัด    
 ราคา 15,550.-

  บริษัท ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ ากัด
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
        ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 37/63    

 ลงวันท่ี 29/07/63

15
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ

2,150.00                     2,150.00               เฉพาะเจาะจง
    บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด    

ราคา 2,150.-
 บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

16
 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 3,090.00                     3,090.00               เฉพาะเจาะจง

   ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์       
ศรีสุวรรณ  ราคา 3,090.-

 ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

17
 
 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง

         นางวันดี เกียท่าทราย       
ราคา 4,500.-

  นางวันดี เกียท่าทราย
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


