
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
จัดจ้างท าปา้ยไวนิลพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพชัรสุธา
พมิลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปพีทุธศักราช 2564

3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
    ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ ราคา 3,500.-
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

2
จัดซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ส าหรับการประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน จ านวน 10 ชุด

250.00                        250.00                  เฉพาะเจาะจง
      นายประวณี  ศักด์ิวาล้ีสกุล    

ราคา 250.-
นายประวณี  ศักด์ิวาล้ีสกุล

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

3 จ้างเหมาประกอบอาหาร  18 มื้อ ( รอบที่ 1 ) 900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
          สิริชัย  เนียมประพนัธุ์        

ราคา 900.-
     สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

4
จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 
80-6088 สมุทรสงคราม

8,800.00                     8,800.00               เฉพาะเจาะจง
            นายไพศาล มีศิริ             

 ราคา 8,800.-
  นายไพศาล มีศิริ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/64      
ลงวนัที่ 9/06/64

5
จ้างเหมาประกอบอาหาร  42 มื้อ  บา้นเลขที่ 47    หมู่ที่
 3  ( รอบที่ 1 )

2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
          สิริชัย  เนียมประพนัธุ์        

ราคา 2,100.-
     สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

6 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ี 37/1 หมู่ที่ 2 (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

 ราคา 3,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

7
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

3,650.16                     3,650.16               เฉพาะเจาะจง
        นางบญุสร้าง เทียนศิริ        

ราคา 3,650.16
นางบญุสร้าง เทียนศิริ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

8
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

1,844.00                     1,844.00               เฉพาะเจาะจง
          นางสาวผ่อง พมิลทอง       

ราคา 1,844.-
นางสาวผ่อง พมิลทอง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

9
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

420.00                        420.00                  เฉพาะเจาะจง
    นางสาวเพยาว ์ก าเหนิดโทน   

ราคา 420.-
 นางสาวเพยาว ์ก าเหนิดโทน

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

10
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

524.00                        524.00                  เฉพาะเจาะจง
        นายเรืองศักด์ิ พุม่เทียน       

ราคา 524.-
  นายเรืองศักด์ิ พุม่เทียน

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

11
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

2,343.00                     2,343.00               เฉพาะเจาะจง
          นางสวรส ภทัรวริิยะกิจ       

ราคา 2,343.-
นางสวรส ภทัรวริิยะกิจ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

12
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

1,010.03                     1,010.03               เฉพาะเจาะจง
           นายสายัณห ์แซ่ล้ิม       

ราคา 1,010.03
นายสายัณห ์แซ่ล้ิม

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

13
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

790.00                        790.00                  เฉพาะเจาะจง
        นายพรภวูดล แจ่มจันทร์      

ราคา 790.-
นายพรภวูดล แจ่มจันทร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่30 เดอืน มถุินายน 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. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่30 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564 (1)

14
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

3,921.00                     3,921.00               เฉพาะเจาะจง
             นายมานะ ปรมาณู     

ราคา 3,921.-
นายมานะ ปรมาณู

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

15
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

480.00                        480.00                  เฉพาะเจาะจง
             นายสันติ เทียนศิริ       

ราคา 480.-
 นายสันติ เทียนศิริ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

16
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

1,675.00                     1,675.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสมบติั ล้อมพงษ ์      

ราคา 1,675.-
นายสมบติั ล้อมพงษ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

17
จ้างย้ายอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless 
Access)   (กองคลัง)

7,918.00                     7,918.00               เฉพาะเจาะจง
   บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด

 (มหาชน)  ราคา 7,918.-
บริษทั โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/64      

ลงวนัที่ 15/05/64

18
จ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอก เพือ่ปฏบิติังาน
ด้านจัดเก็บขยะ

27,300.00                   27,300.00              เฉพาะเจาะจง
     นาย อภเิดช ช านาญกิจ         

ราคา 27,300.-
นาย อภเิดช ช านาญกิจ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 78 วนั

19
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

1,350.00                     1,350.00               เฉพาะเจาะจง
           นายส ารวย บวัแดง        

ราคา 1,350.-
นายส ารวย บวัแดง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

20
จัดจ้างประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 141 หมู่ที่ 4           (
 รอบ 2 )

1,050.00                     1,050.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์          

ราคา 1,050.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

21
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

360.00                        360.00                  เฉพาะเจาะจง
         นางสาวรุ้งตวนั สุขทว ี     

ราคา 360.-
นางสาวรุ้งตวนั สุขทวี

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

22
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

375.00                        375.00                  เฉพาะเจาะจง
         นายสมศักด์ิ อ่อนวงค์       

ราคา 375.-
นายสมศักด์ิ อ่อนวงค์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

23
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

750.00                        750.00                  เฉพาะเจาะจง
       นายมณฑล แก่นทรัพย์      

ราคา 750.-
นายมณฑล แก่นทรัพย์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

24
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

792.00                        792.00                  เฉพาะเจาะจง
           นายมาโนช กล่ินชนะ         

 ราคา 792.-
นายมาโนช กล่ินชนะ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

25
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

529.01                        529.01                  เฉพาะเจาะจง
          นายบญุช่วย เคล้ิมฝัน         

ราคา 529.01
นายบญุช่วย เคล้ิมฝัน

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

26
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

480.06                        480.06                  เฉพาะเจาะจง
             นายบญุส่ง สุขภมูิ      

ราคา 480.06
นายบญุส่ง สุขภมูิ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

27
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

507.00                        507.00                  เฉพาะเจาะจง
             นายซุง เทียนศิริ         

ราคา 507.-
นายซุง เทียนศิริ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

28
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

1,700.00                     1,700.00               เฉพาะเจาะจง
        นายจินต์ แก้วกระจ่าง       

ราคา 1,700.-
นายจินต์ แก้วกระจ่าง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั



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. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่30 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564 (1)

29
จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 ตัว)  หมายเลขครุภณัฑ์ 420-64-0029 และ 
หมายเลขครุภณัฑ์ 420-64-0031

1,700.00                     1,700.00               เฉพาะเจาะจง
      นายสุพรรณ พวงพฒัน์         

ราคา 1,700.-
 นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

30
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

594.01                        594.01                  เฉพาะเจาะจง
        นางสาวรัชนู บ ารุงศรี        

ราคา 594.01
นางสาวรัชนู บ ารุงศรี

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

31
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั)

4,014.12                     4,014.12               เฉพาะเจาะจง
     นางสาวปารวณั ทินมณี        

ราคา 4,014.12
นางสาวปารวณั ทินมณี

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

32
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วคัซีนปอ้งกันโรค
พษิสุนัขบา้ส าหรับสัตว์)  จ านวน 2500 โดส

75,000.00                   75,000.00              เฉพาะเจาะจง
              เอ็ม วาย วสัดุ              

ราคา 75,000.-
เอ็ม วาย วสัดุ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/64        
ลงวนัที่ 17/06/64

33
จัดซ้ือวสัดุการศึกษา ( โต๊ะพลาสติกส าหรับเด็กเล็ก ) 
จ านวน 100 ตัว

12,000.00                   12,000.00              เฉพาะเจาะจง
       นายมาโนช จ าปาเทศ       

ราคา 12,000.-
นายมาโนช จ าปาเทศ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/64        
ลงวนัที่ 17/06/64

34
จัดซ้ือวสัดุงานก่อสร้าง เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภยั (วาตภยั) จ านวน 26 หลังคาเรือน

99,176.17                   99,176.17              เฉพาะเจาะจง
        นายวรุต อินทรสมหวงั       

ราคา 99,176.17
นายวรุต อินทรสมหวงั

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/64        
ลงวนัที่ 14/06/64

35
จัดจ้างท าความสะอาดและซ่อมแซม ครุภณัฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 ตัว กองคลัง

3,400.00                     3,400.00               เฉพาะเจาะจง
       นายสุพรรณ พวงพฒัน์        

ราคา 3,400.-
นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

36 จัดซ้ือวสัดุถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 37/1 หมุ่ที่ 2 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

ราคา 3,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

37 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,080.00                     4,080.00               เฉพาะเจาะจง
      ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์      

  ศรีสุวรรณ    ราคา 4,080.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

38
จ้างเหมาประกอบอาหาร 36 มื้อ บา้นเลขที่ 47 ม.3     (
 รอบที่ 2 )

1,800.00                     1,800.00               เฉพาะเจาะจง
          สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 1,800.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

39
จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก หมู่ที่ 4 (หลัง อบต.)

10,685.00                   10,685.00              เฉพาะเจาะจง
     นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก      

ราคา 10,685.-
นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/64      
ลงวนัที่ 1/06/64

40
จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ (ศพด.บา้น
คลองบอ่)

1,600.00                     1,600.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุพรรณ พวงพฒัน์        

ราคา 1,600.-
นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

41
จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 ตัว 
(ส านักปลัด)

2,900.00                     2,900.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุพรรณ พวงพฒัน์        

ราคา 2,900.-
นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

42
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 3 
จ านวน 3 คน  รวม 2 วนั

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
   สิริชัย  เนียมประพนัธุ์   ราคา 

3,000.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

43
จัดซ้ือน้ ามัน ในโครงการบางขันแตกรวมใจภกัด์ิ รัก
สามัคคี ในเดือนมิถุนายน 2564

1,221.00                     1,221.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์        

ราคา 1,221.-
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั



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. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่30 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2564 (1)

44 จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ (กองช่าง) 1,300.00                     1,300.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุพรรณ พวงพฒัน์        

ราคา 1,300.-
นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

45
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  (หมึกพมพ)์  กองคลัง  จ านวน 
7 รายการ

28,000.00                   28,000.00              เฉพาะเจาะจง
   หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์ 

      ราคา 28,000.-
หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/64       
ลงวนัที่ 25/06/64

46 จ้างผู้ประกอบอาหาร จ านวน 108 มื้อ 5,400.00                     5,400.00               เฉพาะเจาะจง
         สิริชัย  เนียมประพนัธุ์      

ราคา 5,400.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 15 วนั

47
จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ (ล าโพงฮอร์น, ปล๊ักไฟ,สายล าโพง,พกุ) 
จ านวน 4 รายการ

38,635.00                   38,635.00              เฉพาะเจาะจง
         นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์     

ราคา 38,635
 นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/64       
ลงวนัที่ 25/06/64

48 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปัน่ไฟ 7,000.00                     7,000.00               เฉพาะเจาะจง
 โตการไฟฟา้ โดย นางสาว วรรณา 

เมธาคุณากร    ราคา 7,000.-
โตการไฟฟา้ โดย นางสาว วรรณา   

เมธาคุณากร
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

49 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศพด.บา้นคลองบอ่) 18,193.00                   18,193.00              เฉพาะเจาะจง
 นางจินตนาภา  แสงวณิช   ราคา 

18,193.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/64       
ลงวนัที่ 26/06/64

50 จ้างผู้ประกอบอาหาร จัดส่งหมู่ที่ 10 (รอบที่ 1) 3,300.00                     3,300.00               เฉพาะเจาะจง
          สิริชัย  เนียมประพนัธุ์     

ราคา 3,300.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 15 วนั

51
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ าภาคเรียน ที่ 1/2564 
(ระหวา่งเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม)

352,877.50                  352,877.50            เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด

       ราคา 352,877.50
บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือขาย เลขที่ 6/64     
 ลงวนัที่ 30/06/64

52 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศพด.โรงเรียนวดับางขันแตก) 790.00                        790.00                  เฉพาะเจาะจง
     นางจินตนาภา  แสงวณิช     

ราคา 790.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

53
จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ (ศพด.โรงเรียน
วดับางขันแตก)

1,600.00                     1,600.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุพรรณ พวงพฒัน์        

ราคา 1,600.-
นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

54
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศพด.โรงเรียนวดัศรีสุวรรณ
คงคาราม)

663.00                        663.00                  เฉพาะเจาะจง
     นางจินตนาภา  แสงวณิช     

ราคา 663.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

55
จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ (ศพด.โรงเรียน
วดัศรีสุวรรณคงคาราม)

500.00                        500.00                  เฉพาะเจาะจง
        นายสุพรรณ พวงพฒัน์        

ราคา 500.-
นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

56 จัดซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 8 รายการ (ส านักปลัด) 24,600.00                   24,600.00              เฉพาะเจาะจง
   หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์ 

      ราคา 24,600.-
หา้งหุน้ส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/64        
ลงวนัที่ 2/06/64

57
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 190 หมู่ที่ 3 และบา้นเลขที่ 
68/3 หมู่ที่ 11 (รอบที่ 2)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

 ราคา 6,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/64       
ลงวนัที่ 2/06/64


