
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
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร บา้นเลขที่  22/5 หมู่ที่ 4 
(รอบที่ 2)

1,800.00                     1,800.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์       

ราคา 1,800.-
 สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

2 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 2 (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 3,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

3 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 115/16 หมู่ที่ 4 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 3,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

4 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 22/5 หมู่ที่ 4 (รอบที่ 2) 700.00                        700.00                  เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

       ราคา 700.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

5
จัดซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ในการจัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางขันแตก สมัยประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1  จ่านวน 30 ชุด

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
         นางวรรณี ทองพนัธ ์          

ราคา 900.-
     นางวรรณี ทองพนัธ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

6

จัดท่าปา้ยไวนิล พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชินีนาถพนัปี
หลวง เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12  
สิงหาคม 2564  จ่านวน  1 ปา้ย

2,875.00                     2,875.00               เฉพาะเจาะจง
             พี.ที.โปสเตอร์ จ่ากัด        
       โดยนายประเทือง บวับาง        

 ราคา 2,875.-

          พี.ที.โปสเตอร์ จ่ากัด           
โดยนายประเทือง บวับาง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

7 ซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 102/3 หมู่ที่ 1 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 3,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

8 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 3,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

9 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 156/7 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 1) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

10
จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบยีน 1 กค 563 สมุทรสงคราม

1,740.00                     1,740.00               เฉพาะเจาะจง
      นายสมชาย ล้วนเนตรเงิน       

ราคา 1,740.-
     นายสมชาย ล้วนเนตรเงิน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

11 ซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 4 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

12 จัดซ้ือเตียงกระดาษ Model  จ่านวน 20 ชุด 17,120.00                   17,120.00              เฉพาะเจาะจง
      นายณรงศักด์ิ  แย้มเกษร        

ราคา 17,120.-
     นายณรงศักด์ิ  แย้มเกษร

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

13
จัดซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ส่าหรับการประชุมสภา 
อบต.บางขันแตก จ่านวน 30 ชุด

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
        สิริชัย  เนียมประพนัธุ์        

ราคา 900.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน  สิงหาคม 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 ่31 เดอืน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 (1)

14
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่
ปฏบิติังานจัดเก็บขยะ (ท้ายรถขยะ )  จ่านวน 1 คน

5,600.00                     5,600.00               เฉพาะเจาะจง
      นาย อ่านาจ หลักแหลม         

ราคา 5,600.-
     นาย อ่านาจ หลักแหลม

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 18 วนั

15
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่
ปฏบิติังานจัดเก็บขยะ (ท้ายรถขยะ )  จ่านวน 1 คน

5,600.00                     5,600.00               เฉพาะเจาะจง
      นาย สมยศ   บญุประเสริฐ       

  ราคา 5,600.-
     นาย สมยศ   บญุประเสริฐ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 18 วนั

16
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่
ปฏบิติังานจัดเก็บขยะ (ท้ายรถขยะ )  จ่านวน 1 คน

5,600.00                     5,600.00               เฉพาะเจาะจง
       นาย ปรมะ  สมุทรไทย         

ราคา 5,600.-
     นาย ปรมะ  สมุทรไทย

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 18 วนั

17
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่
ปฏบิติังานจัดเก็บขยะ (ท้ายรถขยะ )  จ่านวน 1 คน

5,600.00                     5,600.00               เฉพาะเจาะจง
     นาย ทวศัีกด์ิ  สุขเกษม         

ราคา 5,600.-
     นาย ทวศัีกด์ิ  สุขเกษม

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 18 วนั

18 จ้างเหมาบริการก่าจัดส่ิงปฏกิูล (ดูดส้วม) 2,400.00                     2,400.00               เฉพาะเจาะจง
   ดี.เค สูบส้วม โดย นายดิลก มั่งค่ัง  
              ราคา 2,400.-

 ดี.เค สูบส้วม โดย นายดิลก มั่งค่ัง
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

19 ซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 156/3 หมู่ที่ 12  ( รอบที่ 1 ) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

20 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 37/3 หมู่ที่ 5 1,400.00                     1,400.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 1,400.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

21
ถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 40/2  หมู่ที่ 6 และบา้นเลขที่ 63  
หมู่ที่ 8 (รอบที่ 2)

3,700.00                     3,700.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,700.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

22 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 39/1  หมู่ที่ 9   (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 3,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

23
จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลศูนย์พกัคอย ปา้ยเตือน ปา้ยหา้ม 
ปา้ยประชาสัมพนัธ ์ จ่านวน 31 ปา้ย

4,508.98                     4,508.98               เฉพาะเจาะจง
ร้านวนัชัย แอดเวอร์ ไทซ่ิง โดย  
นางสาว ธดิารัตน์ ปญัญะสังข์      

ราคา 4,508.98

ร้านวนัชัย แอดเวอร์ ไทซ่ิง โดยนางสาว 
ธดิารัตน์ ปญัญะสังข์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

24
จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ Epson รุ่น T1100 
จ่านวน 1 เคร่ือง

300.00                        300.00                  เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์   
             ราคา 300.-

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

25
จัดซ้ืออาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ส่าหรับ
คณะท่างานประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ่าป ี2564

550.00                        550.00                  เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพนัธุ์          

ราคา 550.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

26 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 1 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
            นางกนกวรรณ สู้ศึก     

ราคา 3,000
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

27
จัดซ้ือ/จัดจ้างวสัดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตก
รวมใจภกัด์ิฯ ประจ่าป ี2564

1,258.00                     1,258.00               เฉพาะเจาะจง
      นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์        

ราคา 1,258.-
     นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

28
จัดซ้ือถุงขยะแดงส่าหรับใช้กับศูนย์พกัคอย ( Covid – 
19 )

780.00                        780.00                  เฉพาะเจาะจง
     นางจินตนาภา  แสงวณิช       

ราคา 780.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

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 ่31 เดอืน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 (1)

29 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่าหรับผู้พกัคอย ( Covid – 19 ) 3,350.00                     3,350.00               เฉพาะเจาะจง
         นายนิพนธ ์ อยู่ยง           

ราคา 3,350.-
นายนิพนธ ์ อยู่ยง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

30
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่าหรับใช้กับศูนย์พกัคอย ( Covid – 
19 ) (คลอรีนเกล็ด)

3,800.00                     3,800.00               เฉพาะเจาะจง
 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 

(มหาชน)   ราคา 3,800.-
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

31 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์   
             ราคา 1,200

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

32 ซ่อมเคร่ืองส่ารองไฟ 2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์   
             ราคา 2,100

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

33 จัดซ้ือถุงยังชีพบา้นเลขที่ 65/1 หมู่ที 9 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

  ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

34
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 6/2 หมู่ที่ 6 , บา้นเลขที่ 54/1
 หมู่ที่ 5 , บา้นเลขที่ 37/2 หมู่ที่ 5 และบา้นเลขที่ 
137/3 หมู่ที่ 12 ( รอบที่ 2 )

4,800.00                     4,800.00               เฉพาะเจาะจง
        นางกนกวรรณ สู้ศึก          

ราคา 4,800.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

35 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 42/11 ม.8 (รอบที่ 1) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
        นางกนกวรรณ สู้ศึก          

ราคา 2,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

36
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 และบา้นเลขที่ 31
 หมู่ที่ 3

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/64        
ลงวนัที่ 2/08/64

37
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 45/5 หมู่ที่ 10 และบา้นเลขที่
 84/4 หมู่ที่ 5

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/64        
ลงวนัที่ 3/08/64

38
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 15 หมู่ที่ 8 และบา้นเลขที่ 
23/4 หมู่ที่ 6 และบา้นเลขที่ 154/3 หมู่ที่ 12

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/64        
ลงวนัที่ 4/08/64

39
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 31 หมู่ที่ 3 และบา้นเลขที่ 40
 หมู่ที่ 3 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/64        
ลงวนัที่ 9/08/64

40
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 74/2 หมู่ที่ 3 และบา้นเลขที่ 
77/3 หมู่ที่ 7 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/64        
ลงวนัที่ 17/08/64

41
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่ 
80/3 หมู่ที่ 11

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/64        
ลงวนัที่ 9/08/64

42
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 และบา้นเลขที่ 21/1
 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 6,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/64        
ลงวนัที่ 9/08/64

43
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 156/6 หมู่ที่ 12 และ
บา้นเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 และบา้นเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 5 
(รอบที่ 1)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/64        
ลงวนัที่ 9/08/64



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 ่31 เดอืน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 (1)

44
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 2 และบา้นเลขที่ 
15 หมู่ที่ 8 และบา้นเลขที่ 23/4 หมู่ที่ 6 (รอบที่ 2)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/64        
ลงวนัที่ 10/08/64

45
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 138/4 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่
 69/16 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/64        
ลงวนัที่ 10/08/64

46
จัดซ้ือชุดเคร่ืองนอนและวสัดุอุปกรณ์ (ศูนย์พกัคอย 
Covid - 19)

36,810.00                   36,810.00              เฉพาะเจาะจง
            นิพนย์ อยู่ยง              

ราคา 36,810.-
นิพนย์ อยู่ยง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/64        
ลงวนัที่ 11/08/64

47
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึกพมิพ ์ศพด.คลองบอ่) 
จ่านวน 11 รายการ

19,550.00                   19,550.00              เฉพาะเจาะจง
   หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์ 

      ราคา 19,550.-
หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/64        
ลงวนัที่ 13/08/64

48
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 47/1 หมู่ที่ 1 และบา้นเลขที่ 
45 หมู่ที่ 9 และบา้นเลขที่ 158/2 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 2)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/64        
ลงวนัที่ 2/08/64

49
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 8 และบา้นเลขที่ 
161/4 หมู่ที่ 12 และบา้นเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 1

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/64        
ลงวนัที่ 6/08/64

50
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 9 และบา้นเลขที่ 
150/2 หมู่ที่ 12 และบา้นเลขที่ 109/4 หมู่ที่ 4

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 9,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/64        
ลงวนัที่ 13/08/64

51
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 175 หมู่ที่ 12 และบา้นเลขที่ 
63 หมู่ที่ 8 และบา้นเลขที่ 174 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 1)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 9,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/64        
ลงวนัที่ 13/08/64

52
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 22 หมู่ที่ 5 และบา้นเลขที่ 78
 หมู่ที่ 2  (รอบที่ 2)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/64        
ลงวนัที่ 17/08/64

53
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 138/4 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่
 69/16 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 2) และบา้นเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 3 
(รอบที่ 1)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/64        
ลงวนัที่ 17/08/64

54
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 35/9 หมู่ที่ 1 และบา้นเลขที่
157/2 หมู่ที่ 12  (รอบที่ 2)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/64        
ลงวนัที่ 17/08/64

55
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 1 หมู่ที่ 4 และบา้นเลขที่ 68 
หมู่ที่ 7  และบา้นเลขที่ 80/3 หมู่ที่ 11 (รอบที่ 2)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/64        
ลงวนัที่ 17/08/64

56
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 9 และบา้นเลขที่
33/1 หมู่ที่ 4  และบา้นเลขที่ 156/6 หมู่ที่ 12          
(รอบที่ 2)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/64        
ลงวนัที่ 17/08/64



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 ่31 เดอืน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 (1)

57
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 50 หมู่ที่ 10 และบา้นเลขที่
45/2 หมู่ที่ 9 (รอบที่ 1)  และบา้นเลขที่ 102/3 หมู่ที่ 1 
(รอบที่ 3)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/64        
ลงวนัที่ 17/08/64

58
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 5 และบา้นเลขที่
21/1 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 2)  และบา้นเลขที่ 125/1 หมู่ที่ 12
 (รอบที่ 1)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/64        
ลงวนัที่ 17/08/64

59
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 50 หมู่ที่ 10 (รอบที่ 2) และ
บา้นเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 1 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

 ราคา 6,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/64        
ลงวนัที่ 19/08/64

60
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 175 หมู่ที่ 12 และบา้นเลขที่
174 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 2)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

 ราคา 6,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/64        
ลงวนัที่ 19/08/64

61
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 9 และบา้นเลขที่
150/2 หมู่ที่ 12  (รอบที่ 2)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115/64        
ลงวนัที่ 19/08/64

62
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 109/4 หมู่ที่ 4 และบา้นเลขที่
 45/2 หมู่ที่ 9  (รอบที่ 2)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116/64        
ลงวนัที่ 19/08/64

63
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 74/2 หมู่ที่ 3 และบา้นเลขที่ 
77/3 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 3 (รอบที่ 2)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 9,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/64        
ลงวนัที่ 23/08/64

64
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 6/2 หมู่ที่ 6 (รอบที่ 1) และ
บา้นเลขที่ 125/1 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 2)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา    

 ราคา 6,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/64        
ลงวนัที่ 23/08/64

65
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 5 และบา้นเลขที่
37/2 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 1)  และบา้นเลขที่ 157/2 หมู่ที่ 12
 (รอบที่ 3)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 9,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 119/64        
ลงวนัที่ 23/08/64

66 จัดซ้ือวสัดุการศึกษา 9,476.00                     9,476.00               เฉพาะเจาะจง
            ร้านทองประเสริฐ        

ราคา 9,476.-
ร้านทองประเสริฐ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/64       
ลงวนัที่ 24/08/64

67
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 137/3 หมู่ที่ 12 (รอบที่ 1)
และบา้นเลขที่ 79 หมู่ที่ 2  (รอบที่ 3)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/64        
ลงวนัที่ 25/08/64

68
จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส่าหรับผู้พกัคอย ณ ศูนย์พกัคอย
โควดิ - 19 จ่านวน 8 รายการ

5,546.00                     5,546.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 5,546.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/64        
ลงวนัที่ 27/08/64

69
จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่าหรับใช้กับ
บคุคลากร ศูนย์พกัคอย ( Covid -19)

19,800.00                   19,800.00              เฉพาะเจาะจง
         ปราณีเฟอร์นิเจอร์            

ราคา 19,800.-
   ปราณีเฟอร์นิเจอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/64        
ลงวนัที่ 27/08/64

70
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 22/10 หมู่ที่ 4 และบา้นเลขที่
 13/2 หมู่ที่ 4  และบา้นเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 6 (รอบที่ 1)

8,000.00                     8,000.00               เฉพาะเจาะจง
      กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา     

   ราคา 8,000.-
     กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 126/64        
ลงวนัที่ 30/08/64



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 ่31 เดอืน  สิงหาคม พ.ศ. 2564 (1)

71
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 80/3 หมู่ที่ 11 (รอบที่ 3)และ
บา้นเลขที่ 125/3 หมู่ที่ 12  และบา้นเลขที่ 93 หมู่ที่ 1 
(รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
         กนกวรรณ  ศู้ศึก            

ราคา 6,000.-
     กนกวรรณ  ศู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/64        
ลงวนัที่ 30/08/64

72
งานจ้างเหมาติดต้ังกล้องวงจรปดิ ขนิด IP ความละเอียด
 2 ล้านพกิเซล จ่านวน 7 ตัว พร้อมอุปกรณ์ (ศูนย์พกั
คอย  ( Covid -19)

139,700.00                  139,700.00            เฉพาะเจาะจง
            หนูคอมพวิเตอร์           

ราคา 139,700.-
หนูคอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/64       
ลงวนัที่ 11/08/64

73
งานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา องค์การบริหารส่วน
ต่าบลบางขันแตก หมู่ที่ 4

18,445.00                   18,445.00              เฉพาะเจาะจง
         เผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก       

     ราคา 18,445.-
เผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/64       
ลงวนัที่ 24/08/64

74
งานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเพือ่จัดท่าเปน็
ศูนย์พกัคอย ( Covid -19) (งานเพิม่เติม)

35,690.00                   35,690.00              เฉพาะเจาะจง
    บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด  

    ราคา 35,690.-
 บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/64       
ลงวนัที่ 30/08/64

75
งานจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเพือ่จัดท่าเปน็
ศูนย์พกัคอย อาคารอเนกประสงค์ อบต.บางขันแตก หมู่
ที่ 4

360,190.00                  360,190.00            เฉพาะเจาะจง
    บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด  

    ราคา 360,190.-
 บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     สัญญาจ้างเลขที่ 7/64       
ลงวนัที่ 11/08/64


