
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 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ าภาคเรียนท่ี 2 /2563 478,558.94                 478,558.94            เฉพาะเจาะจง
บริษัท แมร่ี แอนเดร่ี โปรดักส์ จ ากัด  

 ราคา 470,074.64
   บริษัท แมร่ี แอนเดร่ี โปรดักส์ จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

     สัญญาจ้างเลขท่ี 2/64      
ลงวันท่ี 9/12/63

2
จ้างเหมาท าป้ายไม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก (จ านวน 3 แห่ง)

19,500.00                   19,500.00              เฉพาะเจาะจง
            นายวรุต อินทรสมหวัง      

      ราคา 19,500.-
  นายวรุต อินทรสมหวัง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/64      
ลงวันท่ี 1/12/63

3
จ้างเหมาท าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก

49,600.00                   49,600.00              เฉพาะเจาะจง
       บริษัท ดับบลิว.วาย.วัน.ทรัพย์

รุ่งเรือง จ ากัด  ราคา 49,600.-
   บริษัท ดับบลิว.วาย.วัน.ทรัพย์รุ่งเรือง

 จ ากัด
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/64     

 ลงวันท่ี 2/12/63

4
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 11 ต าบลบางขันแตก

28,459.00                   28,459.00              เฉพาะเจาะจง
       นางสาวกฤติมา ถ่ินวัฒนากูล 

ราคา 28,459.-
    นางสาวกฤติมา ถ่ินวัฒนากูล

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/64     
 ลงวันท่ี 2/12/63

5
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1561 
สมุทรสงคราม

30,170.00                   30,170.00              เฉพาะเจาะจง
        นายปาณัช อมรแมนนัน    

ราคา 30,170.-
  นายปาณัช อมรแมนนัน

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/64     
 ลงวันท่ี 2/12/63

6
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก หมู่ท่ี 7  ต าบลบางขันแตก

42,310.00                   42,310.00              เฉพาะเจาะจง
       นางสาวกฤติมา ถ่ินวัฒนากูล 

ราคา 42,310.-
    นางสาวกฤติมา ถ่ินวัฒนากูล

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/64     
 ลงวันท่ี 4/12/63

7
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์และ
เสียงตามสายในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก

45,400.00                   45,400.00              เฉพาะเจาะจง
             นายวิชาญ บรรจง          

    ราคา 45,400.-
 นายวิชาญ บรรจง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/64     
 ลงวันท่ี 4/12/63

8
จ้างเหมาจัดท าช้ันเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าและช้ันวางของห้อง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก

77,590.00                   77,590.00              เฉพาะเจาะจง
         นายประกอบ จูเนียม      

ราคา 77,590.-
 นายประกอบ จูเนียม

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/64     
 ลงวันท่ี 3/12/63

9
จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน     
กช 8465 สมุทรสงคราม

10,178.91                   10,178.91              เฉพาะเจาะจง
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ 

จ ากัด
ราคา 10,178.91

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จ ากัด
เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด
        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/64     

 ลงวันท่ี 8/12/63

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 15,000.00                   15,000.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 15,000.-
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/64      
ลงวันท่ี 8/12/63

11
จ้างซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก หมู่ท่ี 5 (ตะบูนบาน) ต าบลบางขันแตก

77,724.00                   77,724.00              เฉพาะเจาะจง
       นางสาวกฤติมา ถ่ินวัฒนากูล 

ราคา 77,724.-
    นางสาวกฤติมา ถ่ินวัฒนากูล

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/64     
 ลงวันท่ี 8/12/63

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Hot Mix) 126,776.00                 126,776.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท โรงเร่ือยจักรประสาร จ ากัด 

ราคา 126,776.-
  บริษัท โรงเร่ือยจักรประสาร จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/64      
ลงวันท่ี 9/12/63

13
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ า หมายเลขครุภัณฑ์ 
701-61-0003

400.00                       400.00                  เฉพาะเจาะจง
      บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด 

ราคา 400.-
 บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 (1)

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จ านวน 5 เคร่ือง) 60,000.00                   60,000.00              เฉพาะเจาะจง
          ร้าน ที เอ็น อาร์ ไฟร์      

ราคา 60,000.-
   ร้าน ที เอ็น อาร์ ไฟร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/64      
ลงวันท่ี 14/12/63

15
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ
 รักสามัคคี ประจ าปี 2564

1,170.00                     1,170.00               เฉพาะเจาะจง
            นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

     ราคา 1,170.-
   นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

16
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับตัดหญ้า คร้ังท่ี 1 ใน
โครงการบางขันแตกรวมใจภักด์ิ รักสามัคคี ประจ าปี 
2564

9,360.00                     9,360.00               เฉพาะเจาะจง
            นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์      

     ราคา 9,360.-
   นายสุวัฒน์ สิงห์จันทร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/64      
ลงวันท่ี 23/12/63

17
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6088
 สมุทรสงคราม

7,850.00                     7,850.00               เฉพาะเจาะจง
               นายไพศาล มีศิริ          

     ราคา 7,850.-
 นายไพศาล มีศิริ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

18
จ้างเหมาซ่อมแซม/เปล่ียนกระจกโค้ง ภายในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก

112,500.00                 112,500.00            เฉพาะเจาะจง
              ที ที เค การค้า            

  ราคา 112,500.-
   ที ที เค การค้า

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/64     
 ลงวันท่ี 28/12/63

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 12,000.00                   12,000.00              เฉพาะเจาะจง
  ร้านฐิติกานต์ พานิชย์ โดย นางสาว 
           ฐิติกานต์ ทองค าห่อ          

 ราคา 12,000.-

      ร้านฐิติกานต์ พานิชย์    โดย    
นางสาว ฐิติกานต์ ทองค าห่อ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/64      
ลงวันท่ี 29/12/63

20
จัดจ้างค่าพัสดุโครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

12,600.00                   12,600.00              เฉพาะเจาะจง
         นางสมหมาย เสียงอ่อน        

  ราคา 12,600.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

        ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/64     
 ลงวันท่ี 29/12/63

21
จัดจ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภายนอก              
เพ่ือปฏิบัติงานธุรการด้านสาธารณสุข

84,550.00                   84,550.00              เฉพาะเจาะจง
   นางสาวทักษญา จันทร์กระจ่าง    

   ราคา 84,550.-
นางสาวทักษญา จันทร์กระจ่าง

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

267 วัน

22 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ OKI รุ่น C332 4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์ 

ราคา 4,500.-
  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

23
จัดจ้างค่าพัสดุโครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

1,000.00                     1,000.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดยนายกษิรา 
              วิบูลย์นิติพงษ์            

ราคา 1,000.-

ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดยนายกษิรา วิบูลย์
นิติพงษ์

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

24
จัดจ้างค่าพัสดุโครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

2,380.00                     2,380.00               เฉพาะเจาะจง
         นายมนตรี น้อยลมทวน        

   ราคา 2,380.-
        นายมนตรี น้อยลมทวน 

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

25
จัดจ้างค่าพัสดุโครงการจัดต้ังจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

1,006.00                     1,006.00               เฉพาะเจาะจง
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     

 ศรีสุวรรณ  ราคา 1,006.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่ าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วัน


