
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
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่ 
101/9 หมู่ที่ 7 (รอบที่ 2)

2,400.00                     2,400.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 2,400.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

2 จัดซือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 96/10 หมู่ที่ 7 (รอบที่ 1) 2,500.00                     2,500.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 2,500.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

3 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 78/2 หมู่ที่ 11 (รอบที่ 1) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 2,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

4 จัดซ้ือถุงยังชีพบา้นเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 7 และบา้นเลขที่ 101/9 หมู่ที่ 7 (รอบที่ 1)4,000.00                     4,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 4,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

5
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 ,บา้นเลขที่ 17/1 
หมู่ที่ 6 และบา้นเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 (รอบที่ 2)

3,600.00                     3,600.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 3,600.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

6 จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจ
ภกัด์ิฯ ประจ่าป ี2564 (น้่ามันเชื้อเพลิงและน้่ามันหล่อล่ืน)

1,267.00                     1,267.00               เฉพาะเจาะจง
      นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์        

ราคา 1,267.-
     นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

7 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 (รอบที่ 1) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 2,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

8
น่ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน บฉ - 3591 
สมุทรสงคราม เข้ารับการตรวจเช็คระยะ และเปล่ียน
ถ่ายน้่ามันเคร่ือง

2,366.93                     2,366.93               เฉพาะเจาะจง
    บริษทั โตโยต้าสมุทรสงคราม       
     ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด         

ราคา 2,366.93

      บริษทั โตโยต้าสมุทรสงคราม      
ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

9 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 66/3 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 2) 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 1,200.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

10
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 และบา้นเลขที่ 
17/1 หมู่ที่ 6 (รอบที่ 1)

4,000.00                     4,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 4,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

11 จัดจ้างซ่อมหลอดไฟฟา้ ภายในหอ้งส่านักปลัด 400.00                        400.00                  เฉพาะเจาะจง
          นายวชิาญ บรรจง           

ราคา 400.-
นายวชิาญ บรรจง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

12
จัดจ้างท่าปา้ยไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 พร้อมติดต้ัง ขนาด 5 x 2.5 เมตร
 จ่านวน 1 ปา้ย

1,875.00                     1,875.00               เฉพาะเจาะจง
       บริษทั พี.ที.โปสเตอร์ จ่ากัด     

   ราคา 1,875.-
บริษทั พี.ที.โปสเตอร์ จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

13
จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 6 และบา้นเลขที่ 
42/11 ม.8 และบา้นเลขที่ 125/3 หมู่ที่ 12 และ
บา้นเลขที่ 93 หมู่ที่ 1 (รอบที่ 2)

4,800.00                     4,800.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 4,800.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่30 เดอืน  กันยายน 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 ่30 เดอืน  กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

14 ดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 66/3 หมู่ที่ 5 (รอบที่ 1) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 2,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

15 จัดซ้ือถุงยังชีพ บา้นเลขที่ 6/2 หมู่ที่ 6 (รอบที่ 3) 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
           นางกนกวรรณ สู้ศึก         

ราคา 2,000.-
นางกนกวรรณ สู้ศึก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

16 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ่านวน 1 รายการ 1,350.00                     1,350.00               เฉพาะเจาะจง
   บริษทั สยามโกบอลเฮ้าส์ จ่ากัด    
     (มหาชน)    ราคา 1,350.-

      บริษทั สยามโกบอลเฮ้าส์ จ่ากัด    
   (มหาชน)

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

17 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

18
งานจ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง
สาธารณประโยชน์และเสียงตามสาย ภายในพืน้ที่ ต่าบล
บางขันแตก

43,100.00                   43,100.00              เฉพาะเจาะจง
          นายวชิาญ บรรจง           

ราคา 43,100.-
นายวชิาญ บรรจง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/64       
ลงวนัที่ 7/09/64

19
จ้างเหมาท่าเปล่ียนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบยีน กข - 8465 สมุทรสงคราม จ่านวน 4 เส้น

28,000.00                   28,000.00              เฉพาะเจาะจง
           สุวฒัน์ ยางยนต์           

ราคา 28,000.-
สุวฒัน์ ยางยนต์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/64       
ลงวนัที่ 8/09/64

20
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา องค์การบริหารส่วน
ต่าบลบางขันแตก หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 11

89,150.00                   89,150.00              เฉพาะเจาะจง
     นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก      

 ราคา 89,150.-
     นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/64       
ลงวนัที่ 8/09/64

21
จัดซ้ือถังขยะสีแดง และถุงขยะสีแดง ณ ศูนย์พกัคอย 
(Covid 19)

19,500.00                   19,500.00              เฉพาะเจาะจง
  นางสาวชนัญนิดา  เนติเวชวทิยา    

    ราคา 19,500.-
   นางสาวชนัญนิดา  เนติเวชวทิยา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/64       
ลงวนัที่ 1/09/64

22
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต HOT 
MIX) จ่านวน 44.80 ตัน

116,480.00                  116,480.00            เฉพาะเจาะจง
          แสงทิพย์ การโยธา        

ราคา 116,480.-
    แสงทิพย์ การโยธา

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/64       
ลงวนัที่ 2/09/64

23
จัดซ้ือผ้าม่าน กรองแสง 90 % พร้อมรางโชว ์จ่านวน 8 
ชุด (ณ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวดับางขันแตก)

19,500.00                   19,500.00              เฉพาะเจาะจง
ร้าน 89 ผ้าม่าน โดยนางจารุณี หยู    

  ราคา 19,500.-
ร้าน 89 ผ้าม่าน โดยนางจารุณี หยู

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/64       
ลงวนัที่ 6/09/64

24
จัดซ้ือถุงคลุมที่นอน จ่านวน 40 ชุด  ณ ศูนย์พกัคอย 
(Covid 19)

5,600.00                     5,600.00               เฉพาะเจาะจง
       บริษทั พี.ที.โปสเตอร์ จ่ากัด     

   ราคา 5,600.-
บริษทั พี.ที.โปสเตอร์ จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/64       
ลงวนัที่ 10/09/64

25
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ่านวน 8 รายการ   (ส่านัก
ปลัด)

7,069.00                     7,069.00               เฉพาะเจาะจง
   บริษทั สยามโกบอลเฮ้าส์ จ่ากัด    
     (มหาชน)    ราคา 7,069.-

      บริษทั สยามโกบอลเฮ้าส์ จ่ากัด    
   (มหาชน)

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/64       
ลงวนัที่ 10/09/64

26 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (กองการศึกษา) 21,195.00                   21,195.00              เฉพาะเจาะจง
    ร้านศรีสุวรรณ โดย นางนิตย์       

 ศรีสุวรรณ    ราคา 21,195.-
          ร้านศรีสุวรรณ โดย นางนิตย์    

     ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/64       

ลงวนัที่ 14/09/64

27 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน จ่านวน 10 รายการ   (ส่านักปลัด) 8,072.00                     8,072.00               เฉพาะเจาะจง
    ร้านศรีสุวรรณ โดย นางนิตย์       

 ศรีสุวรรณ    ราคา 8,072.-
          ร้านศรีสุวรรณ โดย นางนิตย์    

     ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/64       

ลงวนัที่ 14/09/64

28
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ส่านักปลัด (หมึกพมิพ์)           
จ่านวน 4 รายการ

13,100.00                   13,100.00              เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์   
             ราคา 13,100

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/64       

ลงวนัที่ 16/09/64

29
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง (หมึกพมิพ์)        
จ่านวน 2 รายการ

18,900.00                   18,900.00              เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์   
             ราคา 18,900

หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 136/64       

ลงวนัที่ 16/09/64



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 ่30 เดอืน  กันยายน พ.ศ. 2564 (1)

30 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน กองคลัง จ่านวน 27 รายการ 12,890.00                   12,890.00              เฉพาะเจาะจง
    ร้านศรีสุวรรณ โดย นางนิตย์       

 ศรีสุวรรณ    ราคา 12,890.-
          ร้านศรีสุวรรณ โดย นางนิตย์    

     ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 137/64       

ลงวนัที่ 16/09/64

31
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หนิคลุก และผุเขียว)            
จ่านวน 2 รายการ

56,130.00                   56,130.00              เฉพาะเจาะจง
        นายวรุต อินทรสมหวงั        

ราคา 56,130
นายวรุต อินทรสมหวงั

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138/64       
ลงวนัที่ 17/09/64

32 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (งานประปา)   จ่านวน 8 รายการ 6,357.65                     6,357.65               เฉพาะเจาะจง
        นายวรุต อินทรสมหวงั        

ราคา 6,357.65
นายวรุต อินทรสมหวงั

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 139/64       
ลงวนัที่ 21/09/64


