
แบบ สขร.1

1 จางเหมาบริการดานจัดเก็บขอมูล

(กองคลัง)

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.รติมา พวงศิริ

9,000.-บาท

น.ส.รติมา  พวงศิริ

9,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 37/2562

2 จางเหมาบริการดานประปา

(กองคลัง)

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ผิวไผ

9,000.-บาท

นายอํานาจ ผิวไผ

9,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 40/2562

3 จางเหมาบริการฯพนักงานประจําขยะ

(กองสาธารณะสุข)

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นาธนภัทร ชํานาญกิจ

9,000.-บาท

นาธนภัทร ชํานาญกิจ

9,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 39/2562

4 จางเหมาบริการดานจัดเก็บรายได

(กองคลัง)

9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลาวรรณ ดุษฎีวนิช  

9,000.-บาท

น.ส.วิลาวรรณ ดุษฎีวนิช  

9,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 1/2563

5 จางเหมาบริการดานการจัดทําแผนที่ภาษี

(กองคลัง)

3,480.-บาท 3,480.-บาท เฉพาะเจาะจง นายพงศฤทธ์ิ  ภูพิจิตร

3,480.-บาท

นายพงศฤทธ์ิ  ภูพิจิตร

3,480.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 3/2563

6 จางเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็ก

เล็ก ศพด.บานคลองบอ

8,700.-บาท 8,700.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤตภรณ  ยังมาก

8,700.-บาท

น.ส.กฤตภรณ  ยังมาก

8,700.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 2/2563

7 จางเหมาเชาเครื่องเอกสาร 3,500.-บาท 3,500.-บาท เฉพาะเจาะจง แมกลองกอปปเซอรวิส

3,500.-บาท

แมกลองกอปปเซอรวิส

3,500.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 41/2562

8 จัดซื้อหนังสือพิมพ 5,580.-บาท 5,580.-บาท เฉพาะเจาะจง นางนวลนอย จรรยาธรรม

5,580.-บาท

นางนวลนอย จรรยาธรรม

5,580.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 4/2562

9 จางเหมากําจัดขยะมูลฝอย 50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เธียรสินการเบจ เมเนจ

เมนท 50,000.-บาท

บริษัท เธียรสินการเบจ เมเนจ

เมนท 50,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 15/2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ/จาง

รายช่ือผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ/จาง

รายช่ือผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซื้อหรือจาง

10 จางเหมาบริการดานประปา

(สํานักปลัด)

5,800.-บาท 5,800.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา ศรเดช

5,800.-บาท

นายเจษฎา ศรเดช

5,800.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญาที่ 4/2563

11 จางเหมาทําปายพระบรมฉายาลักษณเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนาง

เจาสุทิดา

3,750.00              3,750.00              เฉพาะเจาะจง รานไจแอน ดีไซน

3,750.-บาท

รานไจแอน ดีไซน

3,750.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

12 จางเหมาทํารูปพระบรมฉายาลักษณพระราชินี 

จํานวน 1 กรอบ

1,800.00              1,800.00              เฉพาะเจาะจง รานไจแอน ดีไซน

1,800.-บาท

รานไจแอน ดีไซน

1,800.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

13 จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหง

การเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

28,000.00            28,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร

28,000.-บาท

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

28,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

14 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนก

รีต (ซอยผูใหญชัยวัฒน พึ่งอ่ิม) 

หมูที่ ๒ ตําบลบางขันแตก

320,000.00          320,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร 

จํากัด 320,000.-บาท

บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จํากัด

 320,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญากอสรางที่ 1/2563

15 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอ

นกรีต(สายซอยราชพฤกษ) หมูที่ ๒ ตําบลบางขัน

แตก อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

450,000.00          450,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร 

จํากัด 450,000.-บาท

บริษัท โรงเลื่อยจักรประสาร จํากัด

 450,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.กําหนด

สัญญากอสรางที่ 2/2563

16 โครงการกอสรางถนนผวิจราจรลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรตี

หนาศาลาประชาคมถึงหนาบาน

นางสมใจ แกววลัิย หมูท่ี 5 ตําบลบางขันแตก

 อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

239,000.00       240,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษัิท โรงเล่ือย

จักรประสาร จํากัด

239,000.-บาท

บรษัิท โรงเล่ือย

จักรประสาร จํากัด

239,000.-บาท

เสนอราคา

ตํ่าสุดและตรง

ตามเงื่อนไขท่ี 

อบต.กําหนด

สัญญากอสรางที่ 

3/2563


