
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1
จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 8465 
สมุทรสงคราม (ส านักปลัด)

2,234.16 2,234.16 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์   
                จ ากัด                   

ราคา 2,234.16.-

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ 
จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

2
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก เพื อปฏิบัติงาน
เกี ยวกับคนท้ายรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คน  (ปฏิบัติงาน ไม่
รวมวนัเสาร์- อาทิตย)์

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง
       นาย คัมภีร์ ช านาญกิจ      

ราคา 2,100.-
นาย คัมภีร์ ช านาญกิจ

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

10 วนั

3
จัดซ้ือน้ าดื มชนิดแก้วเจาะ 21 ลัง , น้ าแข็งบด 7 กระสอบ 
และน้ าถัง 10 ถัง

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง
       นายมนตรี น้อยลมทวน       

ราคา 1,680.-
นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

4 จัดซ้ือแก้วกระดาษมีหู 5 ห่อ และ ช้อนชงกาแฟ 2 ห่อ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์      
           ศรีสุวรรณ              ราคา

 360.-

ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม

เงื อนไขที  อบต. ก าหนด
7 วนั

5
จัดจ้างซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
478-60-0007 จ านวน 1 เครื อง (ส านักปลัด)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์    

 ราคา 3,200.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

6
จัดจ้างซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-61-0023 จ านวน 1 เครื อง (หัวหน้า สป.)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์    

 ราคา 1,500.-
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

7
จ้างเหมาแรงงานร้ือถอนสะพานไม้ข้ามล าประโดง
สาธารณประโยชน์ บริเวณ หมู่ที  8 เชื อม หมู่ที  9 ต าบลบาง
ขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 1 งาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
     นายมนตรี เล่าง่วนฮวด      ราคา

 2,000.-
นายมนตรี เล่าง่วนฮวด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

8 โครงการจัดท าป้ายบอกทางในเขตพืน้ที ต าบลบางขันแตก 180,500.00 180,500.00 เฉพาะเจาะจง
ที ที เค การค้า โดยนางสาว ศิริพร   
           สกุนวงษ์              ราคา 

180,500.-

ที ที เค การค้า โดยนางสาว ศิริพร สกุน
วงษ์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

60 วนั

9

 จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ จ านวน 2 หลัง และ ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง
 ในโครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ระหวา่งวนัที  11 เมษายน 2565 - 17 เมษายน 
2565

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง
     นางสมหมาย เสียงอ่อน          

ราคา 12,600.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

15 วนั

10  ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (แผ่น Hollow - Core) จ านวน 1แผ่น 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แม่กลองคอนกรีต จ ากัด ราคา

 14,980
บริษัท แม่กลองคอนกรีต จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

15 วนั

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันที่ 29 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันที่ 29 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565 (1)

11
 ซ้ือวสัดุเครื องแต่งกาย (อปพร.) เส้ือกั๊กสะท้อนแสงจราจร 
จ านวน 15 ตัว

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง
ที ที เค การค้า โดยนางสาว ศิริพร   
           สกุนวงษ์              ราคา 

5,250.-

ที ที เค การค้า โดยนางสาว ศิริพร สกุน
วงษ์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

12
 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ แบตเตอรี วทิยุสื อสาร จ านวน 5 ก้อน
 และถ่านกระบองไฟกระพริบ จ านวน 2 กล่อง

6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง
ที ที เค การค้า โดยนางสาว ศิริพร   
           สกุนวงษ์              ราคา 

6,980.-

ที ที เค การค้า โดยนางสาว ศิริพร สกุน
วงษ์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

13
ซ้ืออาหารวา่ง เช้า - บ่าย และอาหารเที ยง ในโครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า จ านวน 18 
รายการ

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง
     สิริชัย  เนียมประพนัธุ์          

ราคา 5,300.-
สิริชัย  เนียมประพนัธุ์

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั

14
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (ซอย
บ้านนางคล้อย ศรีสวา่ง) หมู่ที  11 ต าบลบางขันแตก อ าเภอ
เมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม

1,392,000.00 1,392,000.00

วธิปีระกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

    บริษัท โรงเลื อยจักรประสาร       
             จ ากัด                 ราคา

 1,392,000.-
บริษัท โรงเลื อยจักรประสาร จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

60 วนั

15
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต (ซอย
บ้านนางสาคร  ส าราญรื น) หมู่ที  10 ต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม

223,000.00 223,000.00 เฉพาะเจาะจง
    บริษัท โรงเลื อยจักรประสาร       
             จ ากัด                 ราคา

 223,000.-
บริษัท โรงเลื อยจักรประสาร จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

45 วนั

16
 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 -6088 
สมุทรสงคราม ( เปลี ยนยาง 2 เส้น )

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง
    บริษัท แม่กลองยางยนต์ จ ากัด   

 ราคา 18,190.-
บริษัท แม่กลองยางยนต์ จ ากัด

เสนอราคาต  าสุดและตรงตาม
เงื อนไขที  อบต. ก าหนด

7 วนั


