
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

จัดจ้างท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร จ านวน 1 ป้าย

3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
  ร้านแม่กลองพลาสติก โดยนางสาว

ฐิตินันท์  สุนทรา ราคา 3,500.-
ร้านแม่กลองพลาสติก โดยนางสาว

ฐิตินันท์  สุนทรา
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
7 วัน

2
จัดจ้างซ่อมแซมเครื องปร้ิน ยี ห้อ Epson   รุ่น T1100  
จ านวน 1 เครื อง

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์ 

      ราคา 3,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

3

จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ค่า
จัดสถานที /ท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง)

4,900.00                     4,900.00               เฉพาะเจาะจง
      นางสาวพิไลวรรณ อินรอด      

ราคา 4,900.-
นางสาวพิไลวรรณ อินรอด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

4

จัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปีงบประมาณ 2565
 (เช่าเต็นท์)

4,000.00                     4,000.00               เฉพาะเจาะจง
      นางสมหมาย เสียงอ่อน      

ราคา 4,000.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

15 วัน

5
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าดื ม บ้านเลขที  8/1 
หมู่ที  10

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ      ราคา

 3,000.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

15 วัน

6 จ้างเหมาท าป้ายประดับเรือ จ านวน 2 ป้าย 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
  ร้านแม่กลองพลาสติก โดยนางสาว

ฐิตินันท์  สุนทรา ราคา 2,000.-
ร้านแม่กลองพลาสติก โดยนางสาว

ฐิตินันท์  สุนทรา
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
7 วัน

7
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  
จ านวน 8 รายการ (วัสดุคงทน)

3,170.00                     3,170.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรี

สุวรรณ      ราคา 3,170.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

8
จ้างเหมาเช่าเรือพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงและคนขับ จ านวน
 2 ล า

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นายวิบูลย์ชัย สระคง         

   ราคา 3,000.-
  นายวิบูลย์ชัย สระคง

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

9 จ้างเหมาจัดท ากระทงกาบกล้วย จ านวน 1,500 อ้น 4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
      นางสาวพิไลวรรณ อินรอด      

ราคา 4,500.-
นางสาวพิไลวรรณ อินรอด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

10 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  12/1 หมู่ที  9  (รอบที  3) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

11
จัดจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าดื ม บ้านเลขที  
121/2 หมู่ที  12  (5-11 พฤศจิกายน 2564 )  จ านวน 
42 ม้ือ

2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ      ราคา

 2,100.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

15 วัน

12 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  12/1 หมู่ที  9  (รอบที  2) 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 1,200.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ .ศ. 2564 (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. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ .ศ. 2564 (1)

13
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงด าและกระดาษช าระม้วน
ใหญ่ )จ านวน 2 รายการ

3,700.00                     3,700.00               เฉพาะเจาะจง
   นางจินตนาภา  แสงวณิช          

ราคา 3,700.--
 นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

14 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  12/1 หมู่ที  9 (รอบที  1) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

15
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าดื ม  บ้านเลขที  
102/4 หมู่ที  7 200.00                        200.00                  เฉพาะเจาะจง

       สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ      ราคา
 200.-

สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
7 วัน

16  จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  121/2 หมู่ที  12 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

17
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที  6 (วัดศรีสุวรรณ
คงคาราม) และหมู่ที  11 (บริเวณศาลาประชาคม)

14,416.00                   14,416.00              เฉพาะเจาะจง
     นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก    

ราคา 14,416.-
   นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  69/2564     
 ลงวันที  1 พฤศจิกายน 64

18
จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารพร้อมน้ าดื ม  บ้านเลขที  
145/1 หมู่ที  12

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
       สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ      ราคา

 6,000.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  70/2564     
 ลงวันที  1 พฤศจิกายน 64

19
จ้างเหมาท าป้ายรวมคะแนนเลือกต้ัง จ านวน 2 ป้ายปละ
ป้ายไวนิลประจ าหน่วยเลือกต้ัง จ านวน 14 ป้าย

29,900.00                   29,900.00              เฉพาะเจาะจง
  ร้านแม่กลองพลาสติก โดยนางสาว
ฐิตินันท์  สุนทรา ราคา 29,900.-

ร้านแม่กลองพลาสติก โดยนางสาว
ฐิตินันท์  สุนทรา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  71/2564     
 ลงวันที  8 พฤศจิกายน 64

20
จ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง (ส าหรับสถานที เลือกต้ัง 
จ านวน 14 หน่วยเลือกต้ัง)

14,000.00                   14,000.00              เฉพาะเจาะจง
       นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว        

   ราคา 6,200.-
 นายประสิทธ์ิ  นาคแคล้ว

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  73/2564     
 ลงวันที  22 พฤศจิกายน 64

21 จ้างเหมาร้ือย้ายพร้อมติดต้ัง แผงก้ันศูนย์พักคอย 9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
          นายปรีชา  เผยพจน์         

ราคา 9,000.-
นายปรีชา  เผยพจน์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  75/2564     
 ลงวันที  24 พฤศจิกายน 64

22 วัสดุประจ าหน่วยเลือกต้ัง จ านวน 5 รายการ 75,260.00                   75,260.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้าน ป.รุ่งเรืองการค้า         

ราคา 75,260.-
ร้าน ป.รุ่งเรืองการค้า

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  150/2564     
 ลงวันที  3 พฤศจิกายน 64

23
จัดซ้ือแบบพิมพ์ ส าหรับใช้ ในโครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปีงบประมาณ 2565

20,480.00                   20,480.00              เฉพาะเจาะจง
 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง   ราคา 20,4800.-
    โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
     ใบสั งซ้ือเลขที  151/2564     

 ลงวันที  15 พฤศจิกายน 64

24
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ารองไฟ และเครื องปร้ิน
เตอร์ (กองคลัง)

29,500.00                   29,500.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 29,500.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  152/2564     
 ลงวันที  15 พฤศจิกายน 64

25
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ารองไฟ และเครื องปร้ิน
เตอร์ (กองสาธารณสุข)

34,500.00                   34,500.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 34,500.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  153/2564     
 ลงวันที  15 พฤศจิกายน 64

26
จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ารองไฟ และเครื องปร้ิน
เตอร์ (ส านักปลัด)

56,500.00                   56,500.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 56,500.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  154/2564     
 ลงวันที  15 พฤศจิกายน 64

27 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 22,000.00                   22,000.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 22,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  155/2564     
 ลงวันที  15 พฤศจิกายน 64



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. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ .ศ. 2564 (1)

28
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีและตู้เก็บเอกสาร (ส านัก
ปลัด)

59,240.00                   59,240.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์           

ราคา 59,240.-
ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  156/2564     
 ลงวันที  17 พฤศจิกายน 64

29
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีและตู้เก็บเอกสาร   (กอง
คลัง)

25,940.00                   25,940.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์           

ราคา 25,940.-
ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  157/2564     
 ลงวันที  17 พฤศจิกายน 64

30
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีและตู้เก็บเอกสาร   (กอง
สาธารณสุขและสิ งแวดล้อม)

16,790.00                   16,790.00              เฉพาะเจาะจง
       ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์           

ราคา 16,790.-
ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  158/2564     
 ลงวันที  17 พฤศจิกายน 64

31
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม  
จ านวน 25 รายการ (วัสดุส้ินเปลือง)

12,490.00                   12,490.00              เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรี

สุวรรณ      ราคา 12,490.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  159/2564     
 ลงวันที  22 พฤศจิกายน 64

32
จัดซ้ืออาหารว่างและเครื องดื มม ส าหรับอบรมการ
เลือกต้ัง วันที  22 - 23 พฤศจิกายน 2564

22,220.00                   22,220.00              เฉพาะเจาะจง
          นางสาวสิริทิพย์  มานะ       

 ราคา 22,220.-
 นางสาวสิริทิพย์  มานะ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  160/2564     
 ลงวันที  22 พฤศจิกายน 64


