
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 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,050.00                     1,050.00               เฉพำะเจำะจง
     ร้ำนไจแอ้น ดีไซน์ โดยนำยกษิรำ 
              วิบูลย์นิติพงษ์            

รำคำ 1,050.-

ร้ำนไจแอ้น ดีไซน์ โดยนำยกษิรำ วิบูลย์
นิติพงษ์

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 3 วัน

2
จัดจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนบุคลภำยนอก              
เพื อปฏิบัติงำนเกี ยวกับด้ำนจัดเก็บรำยได้

78,097.00                   78,097.00              เฉพำะเจำะจง
   นำงสำวบุณิกำ เมืองทองแก้ว      

 รำคำ 78,097.-
นำงสำวบุณิกำ เมืองทองแก้ว

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

263 วัน

3
จัดจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนบุคลภำยนอก              
เพื อปฏิบัติงำนเกี ยวงำนพัสดุ จัดซ้ือ - จัดจ้ำง

82,435.00                   82,435.00              เฉพำะเจำะจง
      นำงสำววำสนำ แซ่ล้ิม        

รำคำ 82,435.-
     นำงสำววำสนำ แซ่ล้ิม 

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

263 วัน

4
จัดจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนบุคลภำยนอก              
เพื อปฏิบัติงำนเกี ยวงำนกำรเงินและบัญชี 82,435.00                   82,435.00              เฉพำะเจำะจง

      นำงสำวศิริลักษณ์ สีสด        
รำคำ 82,435.-

     นำงสำวศิริลักษณ์ สีสด
เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม

เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด
263 วัน

5 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,325.00                     6,325.00               เฉพำะเจำะจง
บริษัท สยำมโกบอลเฮ้ำล์ จ ำกัด 

(มหำชน)    รำคำ 6,325.-
  บริษัท สยำมโกบอลเฮ้ำล์ จ ำกัด 

(มหำชน)
เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม

เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด
      ใบสั งซ้ือเลขที  23/64      

ลงวันที  13/01/64

6
จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์และ
หน่วยควำมจ ำ)

1,500.00                     1,500.00               เฉพำะเจำะจง
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์

รำคำ 1,500.-
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน

7 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์) 400.00                       400.00                  เฉพำะเจำะจง
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์

รำคำ 400.-
 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 3 วัน

8
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในโครงกำรบำงขันแตกรวมใจภักด์ิ
 รักสำมัคคี ประจ ำปี 2564

1,123.00                     1,123.00               เฉพำะเจำะจง
            นำยสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

     รำคำ 1,123.-
   นำยสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 3 วัน

9 จ้ำงครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (ล ำโพงแบบ ลำกจูง) 1,700.00                     1,700.00               เฉพำะเจำะจง
สุรเดช ซำวด์
รำคำ 1,700.-

สุรเดช ซำวด์
เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม

เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด
แล้วเสร็จภำยใน 3 วัน

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 54,000.00                   54,000.00              เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์ 

รำคำ 54,000.-
  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นำวีคอมพิวเตอร์

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

      ใบสั งซ้ือเลขที  24/64      
ลงวันที  13/01/64

11
จ้ำงซ่อม/เปลี ยนอุปกรณ์และตรวจเช็ครถจักรยำนยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน 1กข 4368 สมุทรสงครำม

1,000.00                     1,000.00               เฉพำะเจำะจง
       นำยบุญเลิศ จงเจริญวัฒนำ 

รำคำ 1,000.-
  นำยบุญเลิศ จงเจริญวัฒนำ

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน

12
จ้ำงซ่อม/เปลี ยนอุปกรณ์และตรวจเช็ครถจักรยำนยนต์ 
หมำยเลขทะเบียน 1กค 563 สมุทรสงครำม

1,120.00                     1,120.00               เฉพำะเจำะจง
       นำยบุญเลิศ จงเจริญวัฒนำ 

รำคำ 1,120.-
  นำยบุญเลิศ จงเจริญวัฒนำ

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน

13 จ้ำงท ำตรำยำงส ำหรับใช้ในรำชกำร 1,340.00                     1,340.00               เฉพำะเจำะจง
            นำงวันดี เกียท่ำทรำย      

 รำคำ 1,340.-
   นำงวันดี เกียท่ำทรำย

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 29 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 (1)
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 29 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 (1)

14 จัดซ้ือวัสดุเครื องแต่งกำย (อปพร.) 91,200.00                   91,200.00              เฉพำะเจำะจง
   ร้ำน ไทเกอร์ ฟำติก โดย นำงสำว
กัลยำณี พิลำวุฒิ    รำคำ 91,200.-

        ร้ำน ไทเกอร์ ฟำติก โดย        
นำงสำวกัลยำณี พิลำวุฒิ

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

      ใบสั งซ้ือเลขที  25/64      
ลงวันที  25/01/64

15 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 9,580.00                     9,580.00               เฉพำะเจำะจง
       ร้ำนศรีสุวรรณ โดยนำงนิตย์     

 ศรีสุวรรณ  รำคำ 9,580.-
  ร้ำนศรีสุวรรณ โดยนำงนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

      ใบสั งซ้ือเลขที  26/64      
ลงวันที  26/01/64

16 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 788.00                       788.00                  เฉพำะเจำะจง
            นำยสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

     รำคำ 788.-
   นำยสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอรำคำต  ำสุดและตรงตำม
เงื อนไขที  อบต. ก ำหนด

แล้วเสร็จภำยใน 3 วัน


