
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
จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 78/3 หมู่ท่ี 3 
(เพ่ิมเติม)

900.00                        3,254.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 900.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

3 วัน

2 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 76/2 หมู่ท่ี 6 150.00                        150.00                  เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 150-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

3 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 13/1 หมู่ท่ี 6 4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 4,500-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

4 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี  70/13  หมู่ท่ี 5 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

5 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 125/9 หมู่ท่ี 7 2,200.00                     2,200.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,200.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

6 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 26 หมู่ท่ี 1 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

7  จัดท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ป้าย 321.00                        321.00                  เฉพาะเจาะจง
  บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ 

จ้ากัด    ราคา 321.-
บริษัท ป้ายนายกฤษสต๊ิกเกอร์ จ้ากัด

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

8  จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 128/14 หมู่ท่ี 4 1,400.00                     1,400.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1,400-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

9 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 120/3 หมู่ท่ี 12 2,800.00                     2,800.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,800-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

10 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 156/4 หมู่ท่ี 12 2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,100-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

11
จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 157/1 ห้องท่ี 1 
หมู่ท่ี 12

2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,100-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

12 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 75/4 หมู่ท่ี 10 4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 4,500-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

13 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 156/7 หมู่ท่ี 12 3,150.00                     3,150.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3,150-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

17 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 121/4 หมู่ท่ี 7 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3,000-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

18 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 59/1 หมู่ท่ี 2 1,400.00                     1,400.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1,400-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

19 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี  63/2  หมู่ท่ี 2 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 28 เดือน กุมพันธ์ พ.ศ. 2565 (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. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 28 เดือน กุมพันธ์ พ.ศ. 2565 (1)

20 จัดจ้างซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 4 ตัว 4,400.00                     4,400.00               เฉพาะเจาะจง
   ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พงษ์พัฒน์ แอร์  

           ราคา 4,400.-
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พงษ์พัฒน์ แอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

21 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 79 หมู่ท่ี 3 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3,000-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

22 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 99 หมู่ท่ี 7 2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,100-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

23 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 111/1 หมู่ท่ี 4 1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1,500-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

24 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 26/1 หมู่ท่ี 6 2,800.00                     2,800.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,800-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

25 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 77/2 หมู่ท่ี 2 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

26 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 120/11 หมู่ท่ี 12 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

27 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 139/2 หมู่ท่ี 7 4,350.00                     4,350.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 4,350-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

28 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 145 หมู่ท่ี 3 950.00                        950.00                  เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 4,350-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

29 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 74/6 หมู่ท่ี 6 1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1,500-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

30 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 117/1 หมู่ท่ี 7 3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3,000-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

31 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 63/4 หมู่ท่ี 6 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

32 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 5 หมู่ท่ี 8 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

33 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี  79/11  หมู่ท่ี 7 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

34 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 157/1 หมู่ท่ี 12 1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1,500-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

35 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 157/1 หมู่ท่ี 12 1,500.00                     1,500.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1,500-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

10 วัน

36 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 14 หมู่ท่ี 1 3,150.00                     3,150.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3,150-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน



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. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 28 เดือน กุมพันธ์ พ.ศ. 2565 (1)

37 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 165/16 หมู่ท่ี 8 2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,100-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

38 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 13/1 หมู่ท่ี 6 2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2,100-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

39 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 15/2 หมู่ท่ี 1 950.00                        950.00                  เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 950.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

40 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 51/3 หมู่ท่ี 1 950.00                        950.00                  เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 950.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

41  จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี  18/1 หมู่ท่ี  6 3,150.00                     3,150.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3150.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

42 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 42/23  หมู่ท่ี 8 3,150.00                     3,150.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3150.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

43 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 141 หมู่ท่ี 8 3,150.00                     3,150.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 3150.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

44 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 142/2 หมู่ท่ี 8 1,050.00                     1,050.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

45 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม  บ้านเลขท่ี 142 หมู่ท่ี 1 4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 4500.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

15 วัน

46 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 78/3  หมู่ท่ี 3 2,100.00                     2,100.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2100.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

47 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี  120/2 หมู่ท่ี  7 1,050.00                     1,050.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1050.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

48
จัดจ้างท้าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด 1.2 x 
2.4 เมตร

430.00                        430.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์   ราคา 430.-
 ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษิรา 

วิบูลย์นิติพงษ์
เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด
7 วัน

49 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 13/1  หมู่ท่ี 2 2,800.00                     2,800.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 2800.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

15 วัน

50 จัดซ้ือถังใส่น้้ามันเช้ือเพลิง 30 ลิตร จ้านวน 15 ใบ 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
          นายณรงศักด์ิ  แย้มเกษร     

    ราคา 1,200.-
นายณรงศักด์ิ  แย้มเกษร

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

51 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 64 หมู่ท่ี 11 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

52 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 19 ม.10 1,800.00                     1,800.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 1800.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

53 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี 68 หมู่ท่ี 7 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน



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. 2565
องค์กำรบริหำรงำนส่วนต ำบลบำงขันแตก

วันท่ี 28 เดือน กุมพันธ์ พ.ศ. 2565 (1)

54
จัดท้าป้ายอะคริลิค พ้ืนสีน้้าเงิน ตัวหนังสือสีขาว ขนาด 
20 x 40 น้ิว  จ้านวน 2 ป้าย

2,160.00                     2,160.00               เฉพาะเจาะจง
        นายวรุต อินทรสมหวัง         

ราคา 2,160.-
นายวรุต อินทรสมหวัง

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

55 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ( เม้าส์ และคีย์บอร์ดไร้สาย) 1,350.00                     1,350.00               เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

      ราคา 1,350.-
 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

56 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี  142/1  หมู่ท่ี 1 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

57 จัดซ้ือถุงยังชีพ บ้านเลขท่ี  66/1  หมู่ท่ี 11 2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
          กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา 

        ราคา 2,000.-
 กาญจนา  ถนอมทรัพย์โภคา

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

7 วัน

58
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  หมึกพิมพ์ (กองช่าง) จ้านวน 9 
รายการ

15,100.00                   15,100.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

      ราคา 15,100.-
 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2565      
ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 65

59 จัดซ้ืออาหารพร้อมน้้าด่ืม บ้านเลขท่ี 63/1 หมู่ท่ี 6 6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
            สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ       

 ราคา 6000.-
สิริชัย  เนียมประพันธ์ุ

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2565      
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 65

60 อาหารว่างและน้้าด่ืม 12 หมู่บ้าน จ้านวน 600 คน 15,000.00                   15,000.00              เฉพาะเจาะจง
         นางณกรศศิ  แจ้งกระจ่าง     

   ราคา 15,000.-
นางณกรศศิ  แจ้งกระจ่าง

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2565      
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 65

61 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จ้านวน 2 คัน 5,600.00                     5,600.00               เฉพาะเจาะจง
         นายสุวัฒน์  สิงห์จันทร์        

 ราคา 5,600.-
   นายสุวัฒน์  สิงห์จันทร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565      
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 65

62

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 13 รายการ บ้านเลขท่ี 13/3
 หมู่ท่ี 5 (ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส้าหรับผู้สูงอายุ จากส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม)

20,000.00                   20,000.00              เฉพาะเจาะจง
  บริษัท แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ้ากัด    

     ราคา 20,000.-
  บริษัท แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ้ากัด

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565      
ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 65

63

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 12 รายการ บ้านเลขท่ี 77/2
 หมู่ท่ี 5 (ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ส้าหรับผู้สูงอายุ จากส้านักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม)

20,000.00                   20,000.00              เฉพาะเจาะจง
  บริษัท แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ้ากัด    

     ราคา 20,000.-
  บริษัท แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป จ้ากัด

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565      
ลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 65

64
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จ้านวน 6 รายการ 
(วัสดุส้ินเปลือง) 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

18,650.00                   18,650.00              เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดนาวีคอมพิวเตอร์   

      ราคา 18,650.-
 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดนาวีคอมพิวเตอร์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565      
ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 65

65
งานจ้างเหมาท้าการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ท่ี 6 
(บริเวณวัดศรีสุวรรณคงคาราม) ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางขันแตก จ้านวน 1 งาน

25,460.00                   25,460.00              เฉพาะเจาะจง
      นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก     

    ราคา 25,460.-
  นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขท่ี 02/2565     
 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 65

66
งานจ้างเหมาท้าการซ่อมแซมเสียงตามสายพร้อมติดต้ัง
สายล้าโพงและล้าโพง ภายในพ้ืนท่ีองค์การบรารส่วน
ต้าบลบางขันแตก

8,140.00                     8,140.00               เฉพาะเจาะจง
         ต๋อง ซาว์ แอน ไล้ด์          

ราคา 8,140.-
  ต๋อง ซาว์ แอน ไล้ด์

เสนอราคาต้่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขท่ี อบต. ก้าหนด

     ใบส่ังจ้างเลขท่ี 03/2565     
 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 65


