
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
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088
 สมุทรสงคราม

29,390.00                   29,390.00              เฉพาะเจาะจง
                นายไพศาล มีศิริ         

        ราคา 29,390.-
นายไพศาล มีศิริ

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งจ้าง เลขที  44/63    
 ลงวันที  31/08/63

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ่านวน 19 รายการ 11,195.00                   11,195.00              เฉพาะเจาะจง
      นายพรรษวุฒิ สุทธิกุลสมบัติ    

 ราคา 11,195.-
 นายพรรษวุฒิ สุทธิกุลสมบัติ

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  67/63     
ลงวันที  1/09/63

3
จ้างเหมาจัดสถานที  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
        นายประสิทธ์ิ นาคแคล้ว     

ราคา 3,000.-
   นายประสิทธ์ิ นาคแคล้ว

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

4
จ้างเหมาเช่าเวที ขนาด 8 x 2.5 เมตร โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
        นายประสิทธ์ิ นาคแคล้ว     

ราคา 3,000.-
   นายประสิทธ์ิ นาคแคล้ว

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

5
จ้างเหมาเช่าเครื องเสียงจ่านวน 3 วัน โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น

4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
        นายประสิทธ์ิ นาคแคล้ว     

ราคา 4,500.-
   นายประสิทธ์ิ นาคแคล้ว

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

6
จัดซ้ือน่้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ่านวน 100 ลิตร เพื อใช้ใน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น

2,230.00                     2,230.00               เฉพาะเจาะจง
  บริษัท จิตต์ชัยการปิโตรเลียม จ่ากัด

 ราคา 2,230.-
    บริษัท จิตต์ชัยการปิโตรเลียม จ่ากัด

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

7
จัดซ้ือวัสดุภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น 
จ่านวน 4 รายการ

17,050.00                   17,050.00              เฉพาะเจาะจง     ราคา 17,050.- สมพล เคมีไฟร์
เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด
        ใบสั งซ้ือ เลขที  68/63     

ลงวันที  21/08/63

8
จ้างเหมาท่าอาหารว่างและเครื องดื ม จ่านวน 52 คน 
จ่านวน 6 ม้ือ

7,800.00                     7,800.00               เฉพาะเจาะจง
        นางสมหมาย เสียงอ่อน     

ราคา 7,800.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งจ้าง เลขที  43/63    
 ลงวันที  21/08/63

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 870.00                       870.00                  เฉพาะเจาะจง
นางวันดี เกียท่าทราย

ราคา 870.-
นางวันดี เกียท่าทราย

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

10
จ้างเหมาติดต้ังสายล่าโพงและล่าโพงภายในพ้ืนที 
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางขันแตก

28,035.00                   28,035.00              เฉพาะเจาะจง ราคา 28,035.- ต๋อง ซาวน์ แอน ไล้ด
เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด
        ใบสั งจ้าง เลขที  45/63    

 ลงวันที  8/09/63

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ่านวน 1 เครื อง 22,000.00                   22,000.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 20,000.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  72/63     
ลงวันที  10/09/63

12
 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน จ่านวน 1 
เครื อง

17,000.00                   17,000.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 17,000.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  71/63     
ลงวันที  10/09/63

13
 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน จ่านวน 1 
เครื อง

17,000.00                   17,000.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 17,000.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  70/63     
ลงวันที  10/09/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน 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 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 (1)

14 จัดซ้ือเครื องปรับอากาศ แบบติดผนัง จ่านวน 1 เครื อง 20,500.00                   20,500.00              เฉพาะเจาะจง
          นายสุพรรณ พวงพัฒน์    

ราคา 20,500.-
  นายสุพรรณ พวงพัฒน์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  74/63     
ลงวันที  16/09/63

15
จัดซ้ือเครื องปรับอากาศ ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม แบบติดผนัง จ่านวน 1 
เครื อง

27,000.00                   27,000.00              เฉพาะเจาะจง
          นายสุพรรณ พวงพัฒน์    

ราคา 27,000.-
  นายสุพรรณ พวงพัฒน์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  73/63     
ลงวันที  16/09/63

16
จัดจ้างท่าป้ายไวนิล"โครงการเพิมประสิทธิภาพในการ
ช่าระภาษีที ดินและสิ งปลูกสร้าง" ประจ่าปี พ.ศ.2563

450.00                       450.00                  เฉพาะเจาะจง
 ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์ ราคา 450-
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์
เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

17
ดซ้ือต้นทองอุไร ความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. จ่านวน 50
 ต้น และดินขุยไผ่ จ่านวน 50 ถุง

4,100.00                     4,100.00               เฉพาะเจาะจง
          นายจักราวุธ ปานสกุล        

 ราคา 4,100.-
นายจักราวุธ ปานสกุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

18
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และน่้ามันเช้ือเพลิงส่าหรับตัดหญ้า 
คร้ังที  4 ในโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ รักสามัคคี 
ประจ่าปีงบประมาณ 2563

9,120.00                     9,120.00               เฉพาะเจาะจง
          นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์        

     ราคา 9,120.-
   นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


