
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
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอก              
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านจัดเก็บรายได้ 9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง

   นางสาววิลาวรรณ ดุษฎีวณิช       
ราคา 9,000.-

นางสาววิลาวรรณ ดุษฎีวณิช
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
30 วัน

2
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอก              
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านจัดเก็บข้อมูล

108,000.00                 108,000.00            เฉพาะเจาะจง
       นางสาวธิดารัตน์ ณ บางช้าง    

   ราคา 108,000.-
นางสาวธิดารัตน์ ณ บางช้าง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

365 วัน

3
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอก              
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านจัดท่าแผนท่ีภาษี

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
            นายพงศ์ฤทธ์ิ ภู่พิจิตร       

   ราคา 9,000.-
    นายพงศ์ฤทธ์ิ ภู่พิจิตร 

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

30 วัน

4
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
เก่ียวกับด้านดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 108,000.00                 108,000.00            เฉพาะเจาะจง

       นางสาวกฤตภรณ์ ยังมาก       
ราคา 108,000.-

 นางสาวกฤตภรณ์ ยังมาก
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
365 วัน

5
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอก              
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านประปา

18,000.00                   18,000.00              เฉพาะเจาะจง
            นายวราพันธ์ุ เกิดศิริ        

ราคา 18,000.-
  นายวราพันธ์ุ เกิดศิริ 

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

60 วัน

6
จ้างซ่อมบ่ารุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน     
กช 8465 สมุทรสงคราม

38,900.00                   38,900.00              เฉพาะเจาะจง
 ร้าน แอ๊ด ไดนาโม มอเตอร์

ราคา 38,900.-
แอ๊ด ไดนาโม มอเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/64      
  ลงวันท่ี 9/10/63

7 จ้างซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ประปา) 13,223.00                   13,223.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ่ากัด 

(มหาชน)  ราคา 13,223.-
   บริษัท สยามโกบอลเฮ้าล์ จ่ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด
         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/64       

 ลงวันท่ี 1/10/63

8
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Cannon 750           
หมึก Cannon 751)

7,600.00                     7,600.00               เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 7,600.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/64       
 ลงวันท่ี 12/10/63

9 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 22,970.00                   22,970.00              เฉพาะเจาะจง
            นายวรุต อินทรสมหวัง      

      ราคา 22,970.-
  นายวรุต อินทรสมหวัง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/64       
 ลงวันท่ี 15/10/63

10 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Brother MFC - 5890CN 1,400.00                     1,400.00               เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 1,400.-
  ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 8,000.00                     8,000.00               เฉพาะเจาะจง
              ร้านสุรเดช ซาวด์          

     ราคา 8,000.-
  ร้านสุรเดช ซาวด์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/64      
  ลงวันท่ี 27/10/63

12
จ้างซ่อมบ่ารุงรักษาเคร่ืองยนต์รถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บจ 7535 สมุทรสงคราม

7,801.80                     7,801.80               เฉพาะเจาะจง
      บริษัทโตโยต้า สมุทรสงคราม    

  ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด
ราคา 7,291.40

        บริษัทโตโยต้า สมุทรสงคราม     
  ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/64      
  ลงวันท่ี 27/10/63

13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตรและจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 99,880.00                   99,880.00              เฉพาะเจาะจง
            นายวรุต อินทรสมหวัง      

      ราคา 99,880.-
  นายวรุต อินทรสมหวัง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

         ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/64       
 ลงวันท่ี 30/10/63

14
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ
 รักสามัคคี ประจ่าปี 2564

1,026.00                     1,026.00               เฉพาะเจาะจง
            นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

     ราคา 1,026.-
   นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 (1)


