
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
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอก              
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านจัดเก็บรายได้ 18,000.00                   18,000.00              เฉพาะเจาะจง

            นายพงศ์ฤทธ์ิ ภู่พิจิตร       
   ราคา 18,000.-

    นายพงศ์ฤทธ์ิ ภู่พิจิตร 
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
61 วัน

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ่านวน 22 รายการ 76,133.00                   76,133.00              เฉพาะเจาะจง
       นายชัยวัฒน์ กุศลวิสิฐ        

ราคา 76,133.-
นายชัยวัฒน์ กุศลวิสิฐ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/64       
 ลงวันท่ี 9/11/63

3
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตพ้ืนท่ี 
ต่าบลบางขันแตก

10,075.00                   10,075.00              เฉพาะเจาะจง
          เอ็นเอ็นเอ็น บ๊ิกช่ัน         

ราคา 10,075.-
       เอ็นเอ็นเอ็น บ๊ิกช่ัน 

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/64      
  ลงวันท่ี 9/11/63

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (จ่านวน 3 รายการ) 10,195.00                   10,195.00              เฉพาะเจาะจง
       บริษัท ดับบลิว.วาย.วัน.ทรัพย์

รุ่งเรือง จ่ากัด  ราคา 10,195.-
   บริษัท ดับบลิว.วาย.วัน.ทรัพย์รุ่งเรือง

 จ่ากัด
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/64       

 ลงวันท่ี 10/11/63

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (จ่านวน 17 รายการ) 15,197.00                   15,197.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     

 ศรีสุวรรณ  ราคา 15,197.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/64       
 ลงวันท่ี 13/11/63

6
จัดซ้ือถังขยะเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ
ขยะมูลผอย

79,000.00                   79,000.00              เฉพาะเจาะจง
 นายฉัตรชัย เลขาวิจิตร์

ราคา 79,000.-
นายฉัตรชัย เลขาวิจิตร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/64      
  ลงวันท่ี 17/11/63

7 จ้างติดต้ังกระจกกันโค้งในพ้ืนท่ีต่าบลบางขันแตก 117,000.00                 117,000.00            เฉพาะเจาะจง
               ที ที เค การค้า           

     ราคา 117,000.-
 ที ที เค การค้า

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

     สัญญาจ้างเลขท่ี 1/64      
ลงวันท่ี 8/10/63

8
จัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการสืบสานประเพณีซัก
พระ ทอดผ้าป่าสามัคคี แข่งขันเรือพาย

5,500.00                     5,500.00               เฉพาะเจาะจง
          นางสมหมาย เสียงอ่อน  

ราคา 5,500.-
  นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/64      
  ลงวันท่ี 18/11/63

9
จัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการสืบสานประเพณีซัก
พระ ทอดผ้าป่าสามัคคี แข่งขันเรือพาย

720.00                       720.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดยนายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์  ราคา 720.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดยนายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

10
จัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการสืบสานประเพณีซัก
พระ ทอดผ้าป่าสามัคคี แข่งขันเรือพาย

1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
           นายมนตรี น้อยลมทวน      

    ราคา 1,500.-
 นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

11
จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารทางข้ึนส่านักงานองค์การ
บริหารส่วนต่าบลบางขันแตก ม.4 อ.เมือง      จ.
สมุทรสงคราม

62,488.00                   62,488.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษัท อุดมชัยสมุทรสงครามซีเมนต์

 จ่ากัด   ราคา 62,488.-
 บริษัท อุดมชัยสมุทรสงครามซีเมนต์ 

จ่ากัด
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/64      

  ลงวันท่ี 11/11/63

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (จ่านวน 8 รายการ) 10,150.00                   10,150.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 10,150.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/64       
 ลงวันท่ี 18/11/63

13
จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ FUJI Xerox รุ่น DocuPrint 
M355 df

8,000.00                     8,000.00               เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 8,000.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/64      
  ลงวันท่ี 24/11/63

14 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (จ่านวน 8 รายการ) 27,204.00                   27,204.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     

 ศรีสุวรรณ  ราคา 27,204.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/64      
  ลงวันท่ี 24/11/63

15 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (จ่านวน 7 รายการ) 13,711.00                   13,711.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     

 ศรีสุวรรณ  ราคา 13,711.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/64      
  ลงวันท่ี 24/11/63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน 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. 2564

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

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

16 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (จ่านวน 2 รายการ) 64,330.00                   64,330.00              เฉพาะเจาะจง
            นายวรุต อินทรสมหวัง      

      ราคา 64,330.-
  นายวรุต อินทรสมหวัง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/64      
  ลงวันท่ี 13/11/63

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 5 รายการ) 40,800.00                   40,800.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 40,800.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/64      
  ลงวันท่ี 26/11/63

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 9 รายการ) 31,750.00                   31,750.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 31,750.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 111/64    
    ลงวันท่ี 25/11/63

19
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอก              
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการประปา

90,000.00                   90,000.00              เฉพาะเจาะจง
            นายธีระพล วุฒิพานิช      

 ราคา 90,000.-
 นายธีระพล วุฒิพานิช 

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

304 วัน

20
จ้างเหมาจัดท่าปฏิทินขององค์การบริหารส่วนต่าบลบาง
ขันแตก

84,000.00                   84,000.00              เฉพาะเจาะจง
                   เจริญชัย               

    ราคา 84,000.-
เจริญชัย

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/64      
  ลงวันท่ี 27/11/63

21 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ่านวน 3 รายการ 9,360.00                     9,360.00               เฉพาะเจาะจง
                   เจริญชัย               

    ราคา 9,360.-
เจริญชัย

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/64      
  ลงวันท่ี 27/11/63

22
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ
 รักสามัคคี ประจ่าปี 2564

1,032.00                     1,032.00               เฉพาะเจาะจง
            นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

     ราคา 1,032.-
   นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

23
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ
 รักสามัคคี ประจ่าปี 2564

720.00                       720.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดยนายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์  ราคา 720.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดยนายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

24 จ้างซ่อมวิทยุส่ือสาร จ่านวน 2 เคร่ือง 1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
                   เจริญชัย               

    ราคา 1,500.-
เจริญชัย

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


