
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
ซ่อมแซมท่อจ่ายน้้าประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลบาง
ขนัแตก หมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 5

36,610.00                   36,610.00              เฉพาะเจาะจง
    นายเผดิมศักด์ิ ละเอยีดมาก     

ราคา 36,610.-
 นายเผดิมศักด์ิ ละเอยีดมาก

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/64      
ลงวันที่ 4/03/64

2
ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088 
สมุทรสงคราม

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
             นายไพศาล มีศิริ           

 ราคา 9,000.-
นายไพศาล มีศิริ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/64      
ลงวันที่ 4/03/64

3
ซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5371 
จ้านวน 1 เคร่ือง

8,500.00                     8,500.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านแม่กลองกอ๊ปปีเ้ซอร์วิส       

ราคา 8,500.-
      ร้านแม่กลองกอ๊ปปีเ้ซอร์วิส

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

    ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/64      ลง
วันที่ 3/03/64

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ้านวน 6 รายการ 22,000.00                   22,000.00              เฉพาะเจาะจง
        นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์          
          ราคา 22,000.-

   นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด
       ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 33/64   

   ลงวันที่ 8/03/64

5 วัสดุประปา (จ้านวน 12 รายการ) 9,261.25                     9,261.25               เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั 

(มหาชน)     ราคา 9,261.25
 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั 

(มหาชน)
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด
       ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 34/64   

   ลงวันที่ 8/03/64

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์  กองช่าง) 9,900.00                     9,900.00               เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 9,900.-
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

       ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 35/64   
   ลงวันที่ 8/03/64

7 ติดต้ังปล๊ักไฟ (เพิม่เติม) 1,730.00                     1,730.00               เฉพาะเจาะจง
          นายก้าธร กล่ันเกล้ียง        

ราคา 1,730.-
นายก้าธร กล่ันเกล้ียง

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

8
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน จ้านวน 
2 เคร่ืองและเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน 
2 เคร่ือง (กองคลัง)

39,000.00                   39,000.00              เฉพาะเจาะจง
  ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์  

  ราคา 39,000.-
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

       ใบส่ังาซ้ือขายเลขที่ 38/64 
     ลงวันที่ 12/03/64

9
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานส้านักงาน จ้านวน 
3 เคร่ือง และเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ้านวน
 3 เคร่ือง (ส้านักปลัด)

58,500.00                   58,500.00              เฉพาะเจาะจง
  ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์  

  ราคา 58,500.-
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดันาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

       ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 39/64   
   ลงวันที่ 12/03/64

10  วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์  ศพด.คลองบ่อ) 12,200.00                   12,200.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 12,200.-
  ห้างหุน้ส่วนจ้ากดั นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 37/64     
 ลงวันที่ 12/03/64

11 วัสดุไฟฟ้า (ล้าโพงเสียงตามสาย) 38,600.00                   38,600.00              เฉพาะเจาะจง
         นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์       

ราคา 38,600.-
 นายศิริวัฒน์ มีสมบูรณ์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

       ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 36/64   
   ลงวันที่ 10/03/64

12
ซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน (เคร่ืองปัม๊บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ รุ่น BAMBOO I)

48,150.00                   48,150.00              เฉพาะเจาะจง
   บริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จ้ากดั 

ราคา 48,150.-
 บริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จ้ากดั

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

       ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 40/64   
   ลงวันที่ 12/03/64

13
จัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้้าประปาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบางขนัแตก หมู่ที่ 11

7,505.00                     7,505.00               เฉพาะเจาะจง
       นายเผดิมศักด์ิ ละเอยีดมาก    

 ราคา 7,505.-
 นายเผดิมศักด์ิ ละเอยีดมาก

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/64      
ลงวันที่ 12/03/64

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบรหิารงานส่วนต าบลบางขันแตก

วันที ่31 เดือน มีนาคม 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 มีนาคม พ.ศ. 2564 (1)

14
จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ส้าหรับตัดหญ้า คร้ังที่ 2ใน
โครงการบางขนัแตกรวมใจภักด์ิ รักสามัคคี ประจ้าปี
งบประมาณ 2564

10,080.00                   10,080.00              เฉพาะเจาะจง
         นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์     

ราคา 10,080.-
      นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือขายเลขที่ 41/64     
 ลงวันที่ 17/03/64

15 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ้าภาคเรียนที่ 2/2563 466,476.70                 466,476.70            เฉพาะเจาะจง
    บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 

จ้ากดั   ราคา 466,476.70
  บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ้ากดั

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

       สัญญาซ้ือขายเลขที่ 1/64   
   ลงวันที่ 30/11/63

16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (สวก และ มีเหรียญ) 2,825.00                     2,825.00               เฉพาะเจาะจง
           นางจินตนาภา แสงวณิช     

 ราคา 2,825.-
   นางจินตนาภา แสงวณิช

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

17 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ(สายไฟสนาม 2 อนั) 3,180.00                     3,180.00               เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั 

(มหาชน)      ราคา 3,180.-
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั 

(มหาชน)
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

18
จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ส้าหรับตัดหญ้า คร้ังที่ 2ใน
โครงการบางขนัแตกรวมใจภักด์ิ รักสามัคคี ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 (ลงแขกลงคลอง)

1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

ราคา 1,200.-
 นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

19
จัดท้าป้ายไวนิลใน "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
 จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พ.ศ.2564"

600.00                       600.00                  เฉพาะเจาะจง
      ร้านไจแอน้ ดีไซน์ โดย นายกษิ

รา วิบูลยน์ิติพงษ์    ราคา 600.-
ร้านไจแอน้ ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลยน์ิติพงษ์
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

20
จัดซ้ือวัสดุในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ พ.ศ.2564

800.00                       800.00                  เฉพาะเจาะจง
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์    

  ศรีสุวรรณ      ราคา 800.-
ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

21
จัดซ้ือน้้าแกว้ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         ("
คลองสวย น้้าใส")

600.00                       600.00                  เฉพาะเจาะจง
    กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา   

ราคา 600.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพยโ์ภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

22
จัดจ้างท้าป้ายไวนิล ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 ("คลองสวย น้้าใส")

600.00                       600.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอน้ ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลยน์ิติพงษ์    ราคา 600.-
ร้านไจแอน้ ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลยน์ิติพงษ์
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

23
จัดซ้ือมีดเหรียญด้ามเหล็ก ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ("คลองสวย น้้าใส")

1,950.00                     1,950.00               เฉพาะเจาะจง
       นางจินตนาภา แสงวณิช        

ราคา 1,950.-
นางจินตนาภา แสงวณิช

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

24
จัดซ้ือน้้ามัน ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม         ("
คลองสวย น้้าใส")

350.00                       350.00                  เฉพาะเจาะจง
        นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

ราคา 350.-
 นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

25 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ถงุมือยางสีด้าส้าหรับเกบ็ขยะ) 4,980.00                     4,980.00               เฉพาะเจาะจง
      ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์     
       ศรีสุวรรณ   ราคา 4,980.-

ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย ์ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

26
จัดจ้างเหมาเรือพายในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 ("คลองสวย น้้าใส")

600.00                       600.00                  เฉพาะเจาะจง
      นาง กานดา บุญแสงสง      

ราคา 600.-
นาง กานดา บุญแสงสง

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 มีนาคม พ.ศ. 2564 (1)

27
จัดจ้างเหมาเรือยนต์ ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 ("คลองสวย น้้าใส")

1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
   นางสุคนธ์ทิพย ์ วรรณออ่น     

ราคา 1,200.-
 นางสุคนธ์ทิพย ์ วรรณออ่น

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

28
จัดซ้ือน้้าแขง็ในโครงการรณรงค์/ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          
("คลองสวย น้้าใส")

50.00                         50.00                   เฉพาะเจาะจง
          นายมนตรี น้อยลมทวน    

ราคา 50.-
   นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก้าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


