
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
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 
กข 8465 สมุทรสงคราม 7,360.00                     7,360.00               เฉพาะเจาะจง

        นายปาณัช อมรแมนนันท์      
ราคา 7,360.-

    นายปาณัช อมรแมนนันท์
เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด
        ใบสั งจ้าง เลขที  38/63    

 ลงวนัที  3/08/63

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองการศึกษา) 20,850.00                   20,850.00              เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์   

    ราคา 20,850.-
หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  61/63     
ลงวนัที  5/08/63

3

จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณประโยชน์
และเสียงตามสายภายในพืน้ที องค์การบริหารส่วนต่าบล
บางขันแตก อ่าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม 47,800.00                   47,800.00              เฉพาะเจาะจง

          นายวชิาญ บรรจง         
ราคา 47,800.-

      นายวชิาญ บรรจง 
เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด
        ใบสั งจ้าง เลขที  39/63    

 ลงวนัที  5/08/63

4 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ่านวน 6 รายการ 13,300.00                   13,300.00              เฉพาะเจาะจง
          นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์      

ราคา 13,300.-
   นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  62/63     
ลงวนัที  6/08/65

5 จ้างเหมาซ่อมกล้องถ่ายรูป 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุรเดช หมู่พกิุล          

ราคา 1,200.-
  นายสุรเดช หมู่พกิุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

6

จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปหีลวง เนื องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2563

3,125.00                     3,125.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
ราคา 3,125.-.-

ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 
วบิลูย์นิติพงษ์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

7
จ้างเหมาจัดท่าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง เนื อง
ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
              นายสุรเดช หมู่พกิุล        

       ราคา 2,000.-
นายสุรเดช หมู่พกิุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

8  จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ่าภาคเรียนที  1/2563 278,350.08                  278,350.08            เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมรี  แอน แดรี  โปรดักส์ จ่ากัด

 ราคา 278,350.08
บริษทั แมรี  แอน แดรี  โปรดักส์ จ่ากัด

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

         สัญญาเลขที  4/2563      
    ลงวนัที  31/07/63

9
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการแข่งขันตระกร้อลอดบว่ง 
ประจ่าป ี2563

2,500.00                     2,500.00               เฉพาะเจาะจง
       นางสมหมาย เสียงอ่อน      

ราคา 2,500.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

10
จ้างเหมาเช่าเครื องเสียง โครงการแข่งขันตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

2,500.00                     2,500.00               เฉพาะเจาะจง
         นายเมน นิ มสกุล         ราคา

 2,500.-
 นายเมน นิ มสกุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

11
จัดซ้ือน้่าดื มและน้่าแข็ง โครงการแข่งขันตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

2,400.00                     2,400.00               เฉพาะเจาะจง
        นายมนตรี น้อยลมทวน         

ราคา 2,400.-
นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

12
จ้างเหมาท่าสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

700.00                        700.00                  เฉพาะเจาะจง
            นายนิรุธ สบายใจ            

ราคา 700.-
 นายนิรุธ สบายใจ

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่31 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (1)

13
จ้างเหมาท่าปา้ยไวนิล โครงการแข่นขันกีฬาตระกร้อ
ลอดบว่ง ประจ่าป ี2563

840.00                        840.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ราคา 840.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

14
จัดซ้ือวสัดุการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

6,376.00                     6,376.00               เฉพาะเจาะจง
     นางสาวราตรี พภิพลาภอนันต์  

ราคา 6,376.-
 นางสาวราตรี พภิพลาภอนันต์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  63/63     
ลงวนัที  6/08/63

15

จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ในโครงการร่วมแรงร่วมใจ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,304.00                     1,304.00               เฉพาะเจาะจง
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     

 ศรีสุวรรณ  ราคา 1,304.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

16
จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๔ เมตร 
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. 
๒๕๖๓

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
ราคา 600.-

ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 
วบิลูย์นิติพงษ์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

17
จัดจ้าง ท่าปา้ยไวนิล ในโครงการร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
ราคา 600.-

ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 
วบิลูย์นิติพงษ์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

18 จัดซ้ือต้นพทุธศุภโชคและดินขุยไผ่ จ่านวน 2 รายการ 5,530.00                     5,530.00               เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 5,530.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  64/63     
ลงวนัที  10/08/63

19 จ้างเหมาจัดท่ากระถาง จ่านวน ๒ รายการ 9,900.00                     9,900.00               เฉพาะเจาะจง
         นางสาวสุธารัตน์ เพิ มวงค์      

 ราคา 9,900.-
นางสาวสุธารัตน์ เพิ มวงค์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งจ้าง เลขที  40/63    
 ลงวนัที  10/08/63

20
จัดซ้ือต้นทองอุไร ความสูงไม่น้อยกวา่ ๔๐ ซม. โครงการ
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

22,500.00                   22,500.00              เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 22,500.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  65/63     
ลงวนัที  10/08/63

21
จัดซ้ือดินขุยไผ่ จ่านวน ๒๐๐ ถุง โครงการปลูกต้นไม้
ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

1,400.00                     1,400.00               เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 1,400.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

22
จัดจ้างท่ากระถางทรงกลมอ้วน ขนาด กวา้ง ๕๐ x สูง 
๔๐ ซม. จ่านวน ๗๐ ใบ โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่
ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

15,400.00                   15,400.00              เฉพาะเจาะจง
          นางสาวสุธารัตน์ เพิ มวงค์    

ราคา 15,400.-
  นางสาวสุธารัตน์ เพิ มวงค์

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งจ้าง เลขที  41/63    
 ลงวนัที  10/08/63

23
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาด หมู่ที  2 เชื อมหมู่
ที  9 และหมู่ที  6 ต่าบลบางขันแตก อ่าเภอเมืองฯ 
จังหวดัสมุทรสงคราม จ่านวน 2 แหง่

22,400.00                   22,400.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด  

ราคา 22,400.-
   บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งจ้าง เลขที  42/63    
 ลงวนัที  10/08/63

24
จ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพื อปฏบิติังาน
เกี ยวกับด้านจัดเก็บข้อมูล

11,320.00                   11,320.00              เฉพาะเจาะจง
      นางสาวธดิารัตน์ ณ บางช้าง     

 ราคา 11,320.-
นางสาวธดิารัตน์ ณ บางช้าง

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 38 วนั

25
จัดซ้ือต้นทองอุไรและดินขุยไผ่ โครงการปลูกต้นไม้ถวาย
แม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ.2563 (คร้ังที  2)

12,650.00                   12,650.00              เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 12,650.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต ่าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก่าหนด

        ใบสั งซ้ือ เลขที  66/63     
ลงวนัที  10/08/63


