
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้้าดับเพลิง จ้านวน 1 เคร่ือง 28,580.00                   28,580.00              เฉพาะเจาะจง
      นายประกอบ จูเนียม       ราคา

 28,580.-
นายประกอบ จูเนียม

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/64      
ลงวันที่ 5/05/64

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ส้านักปลัด) จ้านวน 1 เคร่ือง 8,900.00                     8,900.00               เฉพาะเจาะจง
       นายสุพรรณ พวงพัฒน์       

ราคา 8,900.-
นายสุพรรณ พวงพัฒน์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/64      
ลงวันที่ 5/05/64

3
จ้างเหมาวางท่อระบายน้้า ศสล. บริเวณขา้งวัดธรรมสถส์ิิ
วราราม (วัดคู้) หมู่ที่ 4 ต้าบลบางขนัแตก อ้าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม

30,000.00                   30,000.00              เฉพาะเจาะจง
          นายวรุต อนิทรสมหวัง        

  ราคา 30,000.-
นายวรุต อนิทรสมหวัง

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/64      
ลงวันที่ 21/05/64

4
จ้างเหมาจัดท้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบหลุยสีทองและ
เคลือบรูป

2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          นายสุรเดช หมู่พิกลุ        

ราคา 2,000.-
     นายสุรเดช หมู่พิกลุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

5
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(ทรายทีมีฟอส 
1% และเดลต้ามิทริน 2%)

132,200.00                 132,200.00            เฉพาะเจาะจง
             เอม็ วาย วัสดุ              

ราคา 132,200.-
   เอม็ วาย วัสดุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/64      ลง
วันที่ 7/05/64

6 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 400.00                       400.00                  เฉพาะเจาะจง
   ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์ 

     ราคา 400.-
 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

7 จัดซ้ือถงุยงัชีพ 3,001.00                     3,001.00               เฉพาะเจาะจง
       กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

 ราคา 3,001.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

8 จัดจ้างท้าตรายางเพือ่ใช้ในราชการ (จ้านวน 7 รายการ) 1,750.00                     1,750.00               เฉพาะเจาะจง
        นางวันดี เกยีท่าทราย        

ราคา 1,750.-
นางวันดี เกยีท่าทราย

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จ้านวน 3 รายการ) 3,700.00                     3,700.00               เฉพาะเจาะจง
   ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์ 

     ราคา 3,700.-
 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

10
จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข
 8465 สมุทรสงคราม

11,462.70                   11,462.70              เฉพาะเจาะจง
บริษัท อซูีซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ 

จ้ากดั ราคา 11,462.70
บริษัท อซูีซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จ้ากดั

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/64      
ลงวันที่ 18/05/64

11
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 12 รายการ (ส้านักปลัด)

11,592.00                   11,592.00              เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์   

ศรีสุวรรณราคา 11,592.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/64      ลง
วันที่ 18/05/64

12
จัดจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในพืน่
ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขนัแตก

77,878.00                   77,878.00              เฉพาะเจาะจง
           เอน็เอน็เอน็ บิก๊ชั่น       

ราคา 77,878.-
 เอน็เอน็เอน็ บิก๊ชั่น

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/64      
ลงวันที่ 18/05/64

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารงานส่วนต าบลบางขันแตก

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารงานส่วนต าบลบางขันแตก

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (1)

13
จัดจ้างเรือยนต์ 2 ล้า ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
(คลองสวยน้้าใส คร้ังที่ 3)

1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
         สุภาพรรณ ไทยน้อย      

ราคา 1,200.-
สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

14
จัดจ้างเรือพาย 2 ล้า ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
(คลองสวยน้้าใส คร้ังที่ 3)

600.00                       600.00                  เฉพาะเจาะจง
         สุภาพรรณ ไทยน้อย      

ราคา 600.-
สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

15 จัดซ้ือน้้ามันชื้อเพลิง (จ้านวน 10 ลิตร) 358.00                       358.00                  เฉพาะเจาะจง
         นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์     

ราคา 358.-
นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

16
จัดซ้ือน้้าแขง็บด 1 กระสอบ ในโครงการรณรงค์/
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม(คลองสวยน้้าใส คร้ังที่ 3)

50.00                         50.00                   เฉพาะเจาะจง
    นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย  

ราคา 50.-
นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

17
จัดซ้ือน้้ามัน ในโครงการบางขนัแตกรวมใจภักด์ิ รัก
สามัคคี

1,219.00                     1,219.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์       

ราคา 1,219.-
 นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

18
จัดซ้ือถงุยงัชีพ (หมู่ที่ 4 รอบที่ 1)

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
   กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา       

ราคา 3,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

19 จัดซ้ือถงุยงัชีพ ( รอบที่ 2 ) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
   กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา       

ราคา 3,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

20
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 7 รายการ (หมึกพิมพ์ 
กองช่าง)

13,600.00                   13,600.00              เฉพาะเจาะจง
   ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์ 

     ราคา 13,600.-
 ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/64      
ลงวันที่ 20/05/64

21
จัดจ้างต่ออายกุารเช่าพืน้ที่เว็บไซต์บนอนิเตอร์เน็ตและ
ต่อโเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง)

8,000.00                     8,000.00               เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ้ากดั  

     ราคา 8,000.-
บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ้ากดั

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/64      
ลงวันที่ 21/05/64

22
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(ถงุมือแพทย ์
หน้ากากอนามัย เฟสชิว)

7,800.00                     7,800.00               เฉพาะเจาะจง
   ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์     

ศรีสุวรรณ  ราคา 7,800.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/64      ลง
วันที่ 21/05/64

23
จัดซ้ือถงุยงัชีพ บ้านเลขที่ 115/11 และบ้านเลขที่ 
115/12 (รอบที่ 1)

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
   กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา       

ราคา 6,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/64      ลง
วันที่ 21/05/64

24 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านและงานครัว (ศพด.บ้านคลองบ่อ) 15,809.00                   15,809.00              เฉพาะเจาะจง
      นางจินตนาภา  แสงวณิช    

ราคา 15,809.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/64      ลง
วันที่ 24/05/64

25
จัดท้าป้ายบอกทางในเขตพืน้ที่ต้าบลบางขนัแตก  อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

378,000.00                 378,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยทราฟฟิค (ประเทศไทย) 

ราคา 378,000.-
 บริษัท ไทยทราฟฟิค (ประเทศไทย)

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     สัญญาจ้างเลขที่ 2/64      
ลงวันที่ 21/01/64

26 จัดซ้ือถงุยงัชีพ  ( จ้านวน 7 หลังคาเรือน ) 21,000.00                   21,000.00              เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

ราคา 21,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/64      ลง
วันที่ 24/05/64

27
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านและงานครัว (ศพด.โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณ)

10,869.00                   10,869.00              เฉพาะเจาะจง
       นางจินตนาภา  แสงวณิช    

ราคา 10,869.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/64      ลง
วันที่ 24/05/64
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หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารงานส่วนต าบลบางขันแตก

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (1)

28
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านและงานครัว (ศพด.โรงเรียนวัดบาง
ขนัแตก)

13,676.00                   13,676.00              เฉพาะเจาะจง
       นางจินตนาภา  แสงวณิช    

ราคา 13,676.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/64      ลง
วันที่ 24/05/64

29
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ศพด.โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคา
ราม)

11,150.00                   11,150.00              เฉพาะเจาะจง
       นางจินตนาภา  แสงวณิช    

ราคา 11,150.-
นางจินตนาภา  แสงวณิช

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/64      ลง
วันที่ 25/05/64

30 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ศพด.บ้านคลองบ่อ) 19,984.00                   19,984.00              เฉพาะเจาะจง
      ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์  

ศรีสุวรรณ  ราคา 19,984.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/64      ลง
วันที่ 25/05/64

31 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ศพด.โรงเรียนวัดบางขนัแตก) 14,765.00                   14,765.00              เฉพาะเจาะจง
      ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์  

ศรีสุวรรณ  ราคา 14,765.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/64      ลง
วันที่ 25/05/64

32
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ศพด.โรงเรียนวัดบาง
ขนัแตก) จ้านวน 4 รายการ

5,000.00                     5,000.00               เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 5,000.-
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

33
จัดซ้ือถงุยงัชีพ ( บ้านเลขที่ 125/6 หมู่ที่ 7 และ 68/3 
หมู่ที่ 11 )

3,700.00                     3,700.00               เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

ราคา 3,700.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

34
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย VGA จอคอมพิวเตอร์) 
จ้านวน 1 ชุด

200.00                       200.00                  เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 200.-
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

35 จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 750.00                       750.00                  เฉพาะเจาะจง
        สิริชัย  เนียมประพันธุ์       

ราคา 750.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

36
จัดซ้ือถงุยงัชีพ  บ้านเลขที่ 115/11 และ บ้านเลขที่ 
115/12 รอบที่ 2

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

ราคา 6,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/64      ลง
วันที่ 31/05/64

37
จัดซ้ือถงุยงัชีพ บ้านเลขที่ 68/1 ม.11 , 78/2 ม.11 และ
13/2 ม.6 (รอบที่ 2)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

ราคา 9,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/64      ลง
วันที่ 31/05/64

38
จัดซ้ือถงุยงัชีพ บ้านเลขที่ 100/5 ม.7 , 54/3 ม.10 และ
65/1 ม.11

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

ราคา 9,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/64      ลง
วันที่ 31/05/64

39
จัดจ้างเรือยนต์ ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 (คลองสวยน้้าใส) คร้ังที่ 4

1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
    นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย  

ราคา 1,200.-
นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

40
จัดจ้างเรือพาย ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (คลอง
สวยน้้าใส) คร้ังที่ 4

600.00                       600.00                  เฉพาะเจาะจง
    นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย  

ราคา 600.-
นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

41
จัดซ้ือน้้าแขง็บด ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 (คลองสวยน้้าใส) คร้ังที่ 4

50.00                         50.00                   เฉพาะเจาะจง
    นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย  

ราคา 50.-
นางสาว สุภาพรรณ ไทยน้อย

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

42
จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส้าหรับการประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน จ้านวน 25 ชุด

250.00                       250.00                  เฉพาะเจาะจง
    นายประวีณ  ศักด์ิวาล้ีสกลุ     

ราคา 250.-
นายประวีณ  ศักด์ิวาล้ีสกลุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารงานส่วนต าบลบางขันแตก

วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (1)

43 จัดซ้ือถงุยงัชีพ หมู่ที่ 3 รอบที่ 1 (บ้านเลขที่ 109) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

ราคา 3,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

44
จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางขนัแตก

900.00                       900.00                  เฉพาะเจาะจง
          นายธนัญชัย แกว้พันธุ์      

ราคา 900.-
นายธนัญชัย แกว้พันธุ์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

45
จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (SD CARD ULTRA 16 
GB)  จ้านวน 2 การ์ด

500.00                       500.00                  เฉพาะเจาะจง
        นายสุรเดช หมู่พิกลุ          

ราคา 500.-
นายสุรเดช หมู่พิกลุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

46

จัดซ้ือน้้ามัน จ้านวน 10 ลิตร ในโครงการรณรงค์/
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (คลองสวย น้้า ใส)  คร้ังที่ 4 

364.00                       364.00                  เฉพาะเจาะจง
         นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

ราคา 364.-
นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

47 ดซ้ือถงุยงัชีพ บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 4 (รอบที่ 2) 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
  กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา    

ราคา 3,000.-
กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

48
จัดจ้างท้าป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ้าปีพุทธศักราช 2564

3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
    ร้านไจแอน้ ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลยน์ิติพงษ์  ราคา 3,500.-
ร้านไจแอน้ ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลยน์ิติพงษ์
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

49 จัดจ้างประกอบอาหาร 21 มื้อ 1,050.00                     1,050.00               เฉพาะเจาะจง
      สิริชัย  เนียมประพันธุ์         

ราคา 1,050.-
สิริชัย  เนียมประพันธุ์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

50 จัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 920.00                       920.00                  เฉพาะเจาะจง
   นายมนตรี น้อยลมทวน  ราคา 

920.-
นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


