
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
จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 
6088 สมุทรสงคราม

4,100.00                     3,254.00               เฉพาะเจาะจง
 อู่ เจ้ียบการช่าง โดยนางสาวล าเจียก

 ผู้ผ้ึง  ราคา 4,100.-
อู่ เจ้ียบการช่าง โดยนางสาวล าเจียก ผู้

ผ้ึง (มหาชน)
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
7 วัน

2 จัดซ้ืออาหารและน้ าดื ม บ้านเลขที  93 ม.1 2,750.00                     2,750.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,750.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

3
จัดซ้ือป้ายหน่วยตรวจสอบภายใน กรอบใส่รูป สติกเกอร์
ชื อบอร์ดท าเนียบบุคลากร

3,317.00                     3,317.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด 

ราคา 3,317.-
บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

4 จัดจ้างท าตรายาง  (ส านักปลัด) 350.00                        350.00                  เฉพาะเจาะจง
            นางวันดี เกียท่าทราย       

     ราคา 350
นางวันดี เกียท่าทราย

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

5 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที   31  หมู่ที  3  (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

6 จัดซ้ืออาหารและน้ าดื ม บ้านเลขที  42/1 ม.4 300.00                        300.00                  เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 300.--
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

7 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที   31 หมู่ที  3  (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

8 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที   2 หมู่ที  1  (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

9
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื องปร้ินเตอร์ 
ยี ห้อ Espon ศพด.บ้านคลองบ่อ)  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-56-0014  จ านวน 1 เครื อง

500.00                        500.00                  เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

   ราคา 500.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

10
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื องปร้ินเตอร์ 
ยี ห้อ HP กองคลัง ) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0028 
จ านวน 1 เครื อง

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์  

    ราคา 600.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

11 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที   98  หมู่ที  3  (รอบที  2) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา      

ราคา 2,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 1,700.00                     1,700.00               เฉพาะเจาะจง
    ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์        

  ศรีสุวรรณ  ราคา 1,700.--
 ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วัน

13 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  2 หมู่ที  1  (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

17 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขที  98 หมู่ที  3  (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

18 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  9 รายการ 4,811.00                     4,811.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด 

(มหาชน)   ราคา 4,811
   บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
7 วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 (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 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565 (1)

19
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องพิมพ์ FUJI XEROX จ านวน 1 
เครื อง

7,500.00                     7,500.00               เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 7,500.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  86/2564     
 ลงวันที  7 มกราคม 65

20
จ้างเหมาท าการปรับปรุงเสียงตามสายพร้อมติดต้ังล าโพง
และเสียงล าโพงภายในเขตพ้ืนที ต าบลบางขันแตก

36,555.00                   36,555.00              เฉพาะเจาะจง
             ต๋อง ซาวด์ แอน ไล้         

    ราคา 36,555.-
  ต๋อง ซาวด์ แอน ไล้

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  87/2564     
 ลงวันที  12 มกราคม 65

21
งานจ้างเหมาท าการขยายเขตไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองบ่อ

103,168.20                  103,168.20            เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970   ราคา 103,168.20
   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมี อลูมินั ม 

1970
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
     ใบสั งจ้างเลขที  88/2564     

 ลงวันที  14 มกราคม 65

22
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก ม.4

44,520.00                   44,520.00              เฉพาะเจาะจง
                  เผดิมศักด์ิ               

   ราคา 44,520.-
เผดิมศักด์ิ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งจ้างเลขที  89/2564     
 ลงวันที  21 มกราคม 65

23
จ้างเหมาท าการซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 
80-6088 สมุทรสงคราม

15,110.00                   15,110.00              เฉพาะเจาะจง
               อู่เจ๊ียบการช่าง             

  ราคา 15,110.-
อู่ เจ้ียบการช่าง โดยนางสาวล าเจียก ผู้

ผ้ึง (มหาชน)
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
     ใบสั งจ้างเลขที  90/2564     

 ลงวันที  27 มกราคม 65

24
จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล (กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม) จ านวน 1 
รายการ

19,300.00                   19,300.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 19,300.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  175/2564     
 ลงวันที  6 มกราคม 65

25 จัดซ้ือข้าวกล่องและน้ าดื ม บ้านเลขที  128/1 หมู่ที  1 6,300.00                     6,300.00               เฉพาะเจาะจง
        สิริชัย เนียมประพันธ์ุ           

ราคา 6,300.-
นายสิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  176/2564     
 ลงวันที  10 มกราคม 65

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (งานประปา)  จ านวน 30 เส้น 9,915.00                     9,915.00               เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด 

(มหาชน) ราคา 9,915
บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ ากัด (มหาชน)

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  177/2564     
 ลงวันที  12 มกราคม 65

27 จ้ดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  จ านวน 4 รายการ 11,850.00                   11,850.00              เฉพาะเจาะจง
             ต๋อง ซาวด์ แอน ไล้         

    ราคา 11,850.-
  ต๋อง ซาวด์ แอน ไล้

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  178/2564     
 ลงวันที  12 มกราคม 65

28
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น ประจ าปีงบประมาณ 
2565 (กองสาธารณสุขและสิ งแวดล้อม) เดือน ธันวาคม
2564 - กันยายน 2565

100,000.00                  100,000.00            เฉพาะเจาะจง
  บริษัท จิตต์ชัยการปิโตเลียม จ ากัด  

        ราคา 100,000.-
 บริษัท จิตต์ชัยการปิโตเลียม จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  179/2564     
 ลงวันที  13 มกราคม 65

29
จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ศพด.โรงเรียน
วัดบางขันแตก

15,990.00                   15,990.00              เฉพาะเจาะจง
  บริษัท วงค์อนันต์  เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด  ราคา 15,990.-

  บริษัท วงค์อนันต์  เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  180/2564     
 ลงวันที  20 มกราคม 65

30
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายก าจัด
ยุงลาย 20 ถัง , น้ ายาพ่นหมอกควันและยาเดลต้าเมทริน
 24 ขวด)

93,080.00                   93,080.00              เฉพาะเจาะจง
    ศิริกานดาเซ็นเตอร์ โดยนางสาว   
            ศิริกานดา พรมแก้ว          

  ราคา 44,670.-

    ศิริกานดาเซ็นเตอร์ โดยนางสาว      
         ศิริกานดา พรมแก้ว

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  181/2564     
 ลงวันที  20 มกราคม 65

31
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง        
จ านวน 2 รายการ

22,600.00                   22,600.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 22,600.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  182/2564     
 ลงวันที  25 มกราคม 65

32
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ส านักปลัด       
จ านวน 8 รายการ

48,000.00                   48,000.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

    ราคา 48,000.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

     ใบสั งซ้ือเลขที  183/2564     
 ลงวันที  25 มกราคม 65


