
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
ท าปา้ยบอกทางในเขตพืน้ที่ต าบลบางขันแตก อ าเภอ
เมือง จังหวดัสมุทรสงคราม

378,000.00                  378,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั ไทยทราฟฟคิ (ประเทศไทย)  

 ราคา 378,000.-
 บริษทั ไทยทราฟฟคิ (ประเทศไทย)

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

     สัญญาจ้างเลขที่ 2/64      
ลงวนัที่ 21/01/63

2
ปรัปรุงที่ราชพสัดุ หมู่ที่ 12 ต าบลบางขันแตก อ าเภอ
เมือง จังหวดัสมุทรสงคราม

362,000.00                  362,000.00            เฉพาะเจาะจง
             แสงทิพญ์การโยธา          

   ราคา 362,000.-
 แสงทิพญ์การโยธา

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

      สัญญาจ้างเลขที่  3/64      
ลงวนัที่ 1/02/64

3 วสัดุส านักงาน ( ส านักปลัด ) 19,622.00                   19,622.00              เฉพาะเจาะจง
 ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์        

ศรีสุวรรณ   ราคา 19,622.-
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์      

ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/64      

ลงวนัที่ 3/02/64

4 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 478,558.94                  478,558.94            เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด
        ราคา 478,558.94

   บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
       สัญญาซ้ือขายเลขที่ 2/64   

   ลงวนัที่ 9/02/64

5 ถ่ายเอกสารฯ  (จ านวน 35 ชุด) 2,660.00                     2,660.00               เฉพาะเจาะจง
            นางวนัดี เกียท่าทราย       

ราคา 2,660.-
   นางวนัดี เกียท่าทราย

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

6

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสั
ทางหลวงท้องถิ่น สส. ถ. 19-006 สายเลียบคลอง
ตะเคียน หมู่ที่ 5 บา้นดอนจั่น ต าบลบางขันแตก อ าเภอ
เมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม

1,043,000.00               1,043,000.00          เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพสุคนธ ์ 

วศิวกรรม 2017 ราคา 1,043,000.-
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพสุคนธ ์ วศิวกรรม

 2017
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
     สัญญาจ้างเลขที่ 1/64      

ลงวนัที่ 11/02/63

7
จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธก์ารจัดเก็บภาษปีา้ยตาม
พระราชบญัญัติภาษปีา้ยประจ าปพีทุธศักราช 2564

3,600.00                     3,600.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ราคา 3,600.-
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

8 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 26,856.00                   26,856.00              เฉพาะเจาะจง
    นางสาวกฤติมา ถิ่นวฒันากูล      

ราคา 26,856.-
นางสาวกฤติมา ถิ่นวฒันากูล

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

      ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/64      
ลงวนัที่ 10/02/64

9 แผ่น Hollow - Core  หล่อส าเร็จรูป  จ านวน 1 แผ่น 7,704.00                     7,704.00               เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่กลองคอนกรีต

ราคา 7,704.-
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่กลองคอนกรีต

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/64      
ลงวนัที่ 15/02/64

10
วสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ ศพด.บางขันแตก 
(หมึกพมิพ์)

6,600.00                     6,600.00               เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาวคีอมพวิเตอร์ 

ราคา 6,600.-
  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/64      
ลงวนัที่ 15/02/64

11
ท าปา้ยไวนิล ตามโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมทักษะ ฝึก
อาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน ประจ าปงีบประมาณ 2564

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ราคา 600.-
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

12 วสัดุการเกษตร  (ต้นเฟือ่งฟา้ และดิน ปุย๋) 6,800.00                     6,800.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านสวนไม้อัมพวา โดย นาย 
วรพงษ ์เงินใหญ่ ราคา 6,800.-

 ร้านสวนไม้อัมพวา โดย นาย วรพงษ ์
เงินใหญ่

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/64      
ลงวนัที่ 16/02/64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

วันที ่25 เดอืน กุมภาพันธ ์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 ่25 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 (1)

13
วสัดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจภกัด์ิ รัก
สามัคคี ท าความดีถวายพอ่หลวง ประจ าป ีพ.ศ.2564

1,730.00                     1,730.00               เฉพาะเจาะจง
           นางจินตนาภา แสงวณิช     

 ราคา 1,730.-
   นางจินตนาภา แสงวณิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

14
น้ ามัน (ตัดหญ้า) ในโครงการบางขันแตกรวมใจภกัด์ิ รัก
สามัคคี ท าความดีถวายพอ่หลวง ประจ าป ีพ.ศ.2564

1,137.00                     1,137.00               เฉพาะเจาะจง
         นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์     

ราคา 1,137.-
      นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

15 เคร่ืองกรองน้ าด่ืม จ านวน 1 เคร่ือง 14,950.00                   14,950.00              เฉพาะเจาะจง
    บริษทั ฟลิเตอร์ มาร์ท จ ากัด   

ราคา 14,950.-
  บริษทั ฟลิเตอร์ มาร์ท จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/64      
ลงวนัที่ 19/02/64

16 วสัดุการเกษตร 1,710.00                     1,710.00               เฉพาะเจาะจง
           นางจินตนาภา แสงวณิช     

 ราคา 1,710.-
   นางจินตนาภา แสงวณิช

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

17
 
วสัดุไฟฟา้ (ปล๊ักไฟ) จ านวน 9 อัน

2,961.00                     2,961.00               เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)      ราคา 2,961.-
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

18 วสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอยส าเร็จรูป) 20,136.00                   20,136.00              เฉพาะเจาะจง
 ร้าน ฐิติกานต์ พาณิชย์ โดย นางสาว

ฐิติกานต์ ทองค าหอ่     ราคา 
14,950.-

  ร้าน ฐิติกานต์ พาณิชย์ โดย นางสาว
ฐิติกานต์ ทองค าหอ่

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก าหนด

      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/64      
ลงวนัที่ 23/02/64


