
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ส านักปลัด) จ านวน 1 เคร่ือง 8,900.00                     8,900.00               เฉพาะเจาะจง
       นายสุพรรณ พวงพัฒน์       

ราคา 8,900.-
นายสุพรรณ พวงพัฒน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

2
จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองบ่อ

1,600.00                     1,600.00               เฉพาะเจาะจง
       นายสุพรรณ พวงพัฒน์       

ราคา 1,600.-
นายสุพรรณ พวงพัฒน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

3 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว)  กองคลัง 8,640.00                     8,640.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์      

  ศรีสุวรรณ    ราคา 8,640.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/64      ลง
วันที่ 8/04/64

4 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ( งานประปา จ านวน 2 รายการ ) 38,190.00                   38,190.00              เฉพาะเจาะจง
       นายวรุต อนิทรสมหวัง        

ราคา 38,190.-
      นายวรุต อนิทรสมหวัง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/64      ลง
วันที่ 9/04/64

5
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์และ
เสียงตามสายในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนั
แตก

43,900.00                   43,900.00              เฉพาะเจาะจง
        นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์          
          ราคา 43,900.-

   นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/64      

ลงวันที่ 9/04/64

6
จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน 2 ตัว 
(ชั้น 3)

1,700.00                     1,700.00               เฉพาะเจาะจง
      นายสุพรรณ พวงพัฒน์         

ราคา 1,700.-
  นายสุพรรณ พวงพัฒน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

7
จัดจ้างเหมา เช่าเต้นท์และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างใน
โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

12,600.00                   12,600.00              เฉพาะเจาะจง
       นางสมหมาย เสียงออ่น     

ราคา 12,600.-
นางสมหมาย เสียงออ่น

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/64      
ลงวันที่ 20/04/64

8
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ า ศสล. บริเวณขา้งวัดธรรมสถส์ิิ
วราราม (วัดคู้) หมู่ที่ 4 ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

30,000.00                   30,000.00              เฉพาะเจาะจง
   บริษัท แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากดั 

       ราคา 30,000.-
บริษัท แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จ ากดั

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/64      
ลงวันที่ 21/04/64

9
จ้างเหมาติดต้ังสายล าโพงและล าโพงภายในพืน้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตกอ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

28,610.00                   28,610.00              เฉพาะเจาะจง
     นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์        

ราคา 28,610.-
นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/64      
ลงวันที่ 21/04/64

10
จัดซ้ือน้ ามันตัดหญ้าในโครงการบางขนัแตกรวมใจภักด์ิ 
รักสามัคคี ท าความดีถวายพ่อหลวง ประจ าปี พ.ศ.2564

1,183.00                     1,183.00               เฉพาะเจาะจง
          นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์     

ราคา 1,183.-
นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

11
จัดซ้ือวัสดุ (แกว้น้ าพลาสติก,แกว้น้ ากระดาษ,ช้อนกาแฟ
,ถงุขยะ,ทิชชู) ในโครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ .ศ.2564

1,026.00                     1,026.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์   

ศรีสุวรรณราคา 1,026.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารงานส่วนต าบลบางขันแตก

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารงานส่วนต าบลบางขันแตก

วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (1)

12
จัดซ้ือ น้ าด่ืมชนิดแกว้เจาะ 28 ลัง และน้ าแขง็บด 7 
กระสอบ ในโครงการจัดต้ังจุดตรวจ จุดบริการประชาชน
 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2564

2,030.00                     2,030.00               เฉพาะเจาะจง
        นายมนตรี น้อยลมทวน       

ราคา 2,030.-
นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

13 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองเพิม่สัญญาณเสียง 12,000.00                   12,000.00              เฉพาะเจาะจง
         นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์    

ราคา 12,000.-
 นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/64      
ลงวันที่ 26/04/64

14
จัดจ้างเหมายา้ยพร้อมติดต้ังระบบเสียงตามสายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก

10,000.00                   10,000.00              เฉพาะเจาะจง
         นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์    

ราคา 10,000.-
 นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 32/64      
ลงวันที่ 26/04/64

15
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ (อปุกรณ์เสียงตาม
สาย)

18,300.00                   18,300.00              เฉพาะเจาะจง
         นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์    

ราคา 18,300.-
 นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/64      ลง
วันที่ 26/04/64

16 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ยางแอสฟัลท์คอนกรีต Hot Mix) 35,880.00                   35,880.00              เฉพาะเจาะจง
    โรงเล่ือยจักรประสาร จ ากดั   

ราคา 35,880.-
 โรงเล่ือยจักรประสาร จ ากดั

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/64      ลง
วันที่ 26/04/64

17 จัดซ้ือถงัขยะ ขนาด 200 ลิตร จ านวน 50 ใบ 39,500.00                   39,500.00              เฉพาะเจาะจง
จุไรรัตน์ การค้า โดย นางสาวจุไรรัตน์

  กล่ินจันทร์  ราคา 39,500.-
จุไรรัตน์ การค้า โดย นางสาวจุไรรัตน์  

กล่ินจันทร์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/64      ลง

วันที่ 26/04/64

18
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านและงานครัว (จ านวน 2 รายการ)

1,629.00                     1,629.00               เฉพาะเจาะจง
     นางจินตนาภา  แสงวณิช         

ราคา 1,629.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

19 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านและงานครัว 7,045.00                     7,045.00               เฉพาะเจาะจง
   บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากดั 

(มหาชน) ราคา 7,045.-
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากดั 

(มหาชน)
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/64      ลง

วันที่ 28/04/64

20 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (จ านวน 3 รายการ) 3,320.00                     3,320.00               เฉพาะเจาะจง
     นางจินตนาภา  แสงวณิช         

ราคา 3,320.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

21 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (จ านวน 10 ลิตร) 353.00                       353.00                  เฉพาะเจาะจง
         นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์       

ราคา 353.-
นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

22
จัดซ้ือน้ าแขง็บดในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 (คลองสวยน้ าใส คร้ังที่ 2)

50.00                         50.00                   เฉพาะเจาะจง
    นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย  

ราคา 50.-
นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

23
จัดจ้างเรือพาย 2 ล า ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 (คลองสวยน้ าใส คร้ังที่ 2)

600.00                       600.00                  เฉพาะเจาะจง
    นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย  

ราคา 600.-
นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

24
จัดจ้างเรือยนต์ 2 ล า ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 (คลองสวยน้ าใส คร้ังที่ 2)

1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
    นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย  

ราคา 1,200.-
นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

25
จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 1 มื้อ 50 คนใน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

875.00                       875.00                  เฉพาะเจาะจง
    นางสาวเอมวิกา อยู่เยน็ราคา 

875.-
นางสาวเอมวิกา อยู่เยน็

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


