
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 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 6 วดัศรีสุวรรณ 39,290.00                   39,290.00              เฉพาะเจาะจง
 นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

39,290.-บาท
  นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

39,290.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

2 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณ ศพด.บา้นคลองบอ่ 1,800.00                     1,800.00               เฉพาะเจาะจง
 นายภาณุวฒัน์ รุ่งรัศมี

1,800.-บาท
 นายภาณุวฒัน์ รุ่งรัศมี

1,800.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

3
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
(ส่านักปลัด)

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
    หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

600.-บาท
   หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

600.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

4
 
จัดซ้ือไฟฉาย 20 กระบอก 11,800.00                   11,800.00              เฉพาะเจาะจง

 ร้าน พ ีที เค เอ็นเตอร์ไพร์ส
11,800.-บาท

   ร้าน พ ีที เค เอ็นเตอร์ไพร์ส
11,800.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

5
จ้างเหมาปา้ยไวนิล โครงการบางขันแตก รวมใจภกัด์ิฯ 
ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

900.00                        900.00                  เฉพาะเจาะจง
 นายมนู มีศิริ
900.-บาท

 นายมนู มีศิริ
900.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

6 จัดซ้ือน้่ามันตัดหญ้า โครงการบางขันแตก รวมใจภกัด์ิฯ 1,095.00                     1,095.00               เฉพาะเจาะจง
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,095.-บาท
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,095.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

7 จัดซ้ือถุงด่า โครงการบางขันแตก รวมใจภกัด์ิฯ 1,740.00                     1,740.00               เฉพาะเจาะจง
      นางจินตนาภา แสงวณิช

1,740.-บาท
นางจินตนาภา แสงวณิช

1,740.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

8
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก       
สายหมู่ที่ 9

635,000.00                  635,000.00            เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด โชคชัยรัตน์

การโยธา 635,000.-บาท
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด โชคชัยรัตน์

การโยธา 635,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาก่อสร้าง
เลขที่ 11/2562

9
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก       
สายหมู่ที3่

1,062,241.00               1,062,241.00          เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น

จ่ากัด 1,062,241.-บาท
 บริษทั โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น

จ่ากัด 1,062,241.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาก่อสร้าง
เลขที่ 10/2562

10
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562

11
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562

12
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

13 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

14 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,580.00                     5,580.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

15 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
   บริษทั เธยีรสินการ์เบจ
เมเนจเมนท์ 50,000.-บาท

 บริษทั เธยีรสินการ์เบจ
เมเนจเมนท์ 50,000.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

  สัญญาที่ 15/2562

16 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 10,000.00                   10,000.00              เฉพาะเจาะจง
  ร้านคลินิคไฟฟา้

10,000.-บาท
ร้านคลินิคไฟฟา้
10,000.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือที่ 2/2563
ลว.24/10/62

17
 
จัดซ้ือถังขยะ ขนาด200ลิตร จ่านวน 120 ใบ 94,800.00                   94,800.00              เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรชัยซัพพลาย
94,800.-บาท

  ร้านฉัตรชัยซัพพลาย
94,800.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

      ใบส่ังซ้ือที่ 3/2563
ลว.24/10/63

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 57,130.00                   57,130.00              เฉพาะเจาะจง
        นายจิตติ โหมดวจิิตร

57,130.-บาท
นายจิตติ โหมดวจิิตร

57,130.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
       ใบส่ังซ้ือที่ 4/2563

ลว.7/11/64

19 จ้างเหมาฯเพือ่ปฏบิติัหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็ก 5,225.00                     5,225.00               เฉพาะเจาะจง
  น.ส.วรวลัญช์ ปยิด่ารงเกียรติ

5,225.-บาท
      น.ส.วรวลัญช์ ปยิด่ารงเกียรติ

5,225.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
      สัญญาที่ 38/2562

20
จ้างเหมาเรือพร้อมไฟประดับตกแต่ง
ประเพณีลอยกระทงฯ

5,000.00                     5,000.00               เฉพาะเจาะจง
          นายประสิทธิ์ นาคแล้ว

5,000.-บาท
 นายประสิทธิ์ นาคแล้ว

5,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

21  
จ้างเหมาท่ากระทงกาบกล้วย ประเพณีลอย
กระทงฯ 4,000.00                     4,000.00               เฉพาะเจาะจง
   นายนิรุธ สบายใจ

4,000.--
  นายนิรุธ สบายใจ

4,000.-
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
   ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

22 จ้างเหมาท่าปา้ยแต่งเรือ ประเพณีลอย
กระทงฯ 420.00                        420.00                  เฉพาะเจาะจง
    นายมนู มีศิริ

420.-บาท
 นายมนู มีศิริ
420.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

23
 
จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจสอบสายล่าโพง,
ล่าโพง,เสียงตามสาย

68,765.00                   68,765.00              เฉพาะเจาะจง
  นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์

68,765.-บาท
 นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์

68,765.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 2/2563

ลว.24/10/62

24  
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
(ส่านักปลัด) 3,600.00                     3,600.00               เฉพาะเจาะจง
       นายสุพรรณ พวงพฒัน์

3,600.-บาท
 นายสุพรรณ พวงพฒัน์

3,600.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

25
 
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบยีน กข 8465

1,598.92                     1,598.92               เฉพาะเจาะจง
  บริษทั อีซูซุสงวนไทย
มอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

1,598.92.-บาท

บริษทั อีซูซุสงวนไทย
มอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

1,598.92.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

26
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562

27
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562

28
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

29 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

30 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,400.00                     5,400.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,400.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,400.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

31 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
   บริษทั เธยีรสินการ์เบจ
เมเนจเมนท์ 50,000.-บาท

 บริษทั เธยีรสินการ์เบจ
เมเนจเมนท์ 50,000.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

  สัญญาที่ 15/2562

32
จัดซ้ือน้่ามันตัดหญ้า โครงการบางขันแตก
รวมใจภกัด์ิฯ

1,212.00                     1,212.00               เฉพาะเจาะจง
  นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,212.-บาท
 นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,212.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
 ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

33 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,079.00                   11,079.00              เฉพาะเจาะจง
  บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 11,079.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 11,079.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
 ใบส่ังซ้ือที่ 6/2563

ลว.20/11/62

34 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ 2,101.00                     2,101.00               เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 2,101.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 2,101.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

35
 
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา 9,887.00                     9,887.00               เฉพาะเจาะจง

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ่ากัด (มหาชน) 9,887.-บาท

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ่ากัด (มหาชน) 9,887.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

   ใบส่ังซ้ือที่ 5/2563
ลว.20/11/62

36 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1 กข 4368 4,590.00                     4,590.00               เฉพาะเจาะจง
     ร้านบญุเลิศการยนต์

4,590.-บาท
ร้านบญุเลิศการยนต์

4,590.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

37 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 103,278.00                  103,278.00            เฉพาะเจาะจง
 นายวรุต อินทรสมหวงั

103,278.-บาท
     นายวรุต อินทรสมหวงั

103,278.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
   ใบส่ังซ้ือที่ 8/2563

ลว.3/11/62

38
จ้างเหมาท่าปา้ยไวนิล โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระฯ

720.00                        720.00                  เฉพาะเจาะจง
 นายมนู มีศิริ
720.-บาท

  นายมนู มีศิริ
720.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

39
 
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณี
ชักพระฯ

2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
   นางสมหมาย เสียงอ่อน

2,000.-บาท
 นางสมหมาย เสียงอ่อน

2,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
   ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

40
จ้างเหมาเคร่ืองเสียง โครงการสืบสานประเพณี
ชักพระฯ

3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
นางสมหมาย เสียงอ่อน

3,500.-บาท
นางสมหมาย เสียงอ่อน

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

41
 
จัดซ้ือน้่าด่ืมและน้่าแข็ง โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระฯ

2,235.00                     2,235.00               เฉพาะเจาะจง
นายมนตรี น้อยลมทวน

2,235.-บาท
นายมนตรี น้อยลมทวน

2,235.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

42  
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 42,740.00                   42,740.00              เฉพาะเจาะจง
     น.ส.กฤติมา ถิ่นวฒันากูล

42,740.-บาท
น.ส.กฤติมา ถิ่นวฒันากูล

42,740.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 3/2563

ลว.26/11/62

43
 
จ้างเหมาท่าปฏทิินตามโครงการจัดท่าส่ือ
ประชาสัมพนัธฯ์

1,598.92                     1,598.92               เฉพาะเจาะจง
ร้านทรัพย์เจริญ
84,000.-บาท

ร้านทรัพย์เจริญ
84,000.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ใบส่ังจ้างที่ 4/2563
ลว.28/11/62

44  
จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน
(กองช่าง) 11,637.00                   11,637.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีสุวรรณ
11,637.-บาท

ร้านศรีสุวรรณ
11,637.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 7/2563
ลว.26/11/62

45  
จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน
(ส่านักปลัด) 10,095.00                   10,095.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีสุวรรณ
10,095.-บาท

ร้านศรีสุวรรณ
10,095.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 9/2563
ลว.9/12/62

46
 
จัดซ้ือวสัดุ โครงการบางขันแตก รวมใจภกัด์ิฯ 4,389.00                     4,389.00               เฉพาะเจาะจง

นางจินตนาภา แสงวณิช
4,389.-บาท

นางจินตนาภา แสงวณิช
4,389.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

47
 
จัดซ้ือน้่ามันตัดหญ้า โครงการบางขันแตก
รวมใจภกัด์ิฯ

1,203.00                     1,203.00               เฉพาะเจาะจง
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,203.-บาท
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,203.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

48
 
จัดซ้ือน้่ามันตัดหญ้า โครงการบางขันแตก
รวมใจภกัด์ิฯ คร้ังที่ 1

10,224.00                   10,224.00              เฉพาะเจาะจง
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

10,224.-บาท
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

10,224.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

49
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

50
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562

51
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

52 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

53 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,580.00                     5,580.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

54 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
   บริษทั เธยีรสินการ์เบจ
เมเนจเมนท์ 50,000.-บาท

 บริษทั เธยีรสินการ์เบจ
เมเนจเมนท์ 50,000.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

  สัญญาที่ 15/2562

55
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(กองช่าง)

20,725.00                   20,725.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 20,725.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 20,725.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
 ใบส่ังซ้ือที่ 11/2563

ลว.19/12/62

56
จ้างเหมาจ้างติดต้ังระบบโทรศัพท์และตู้สาขา
พร้อมโปรแกรม

21,800.00                   21,800.00              เฉพาะเจาะจง
  ร้านวนิเนอร์
21,800.-บาท

ร้านวนิเนอร์
21,800.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ใบส่ังจ้างที่ 5/2563
ลว.13/12/62

57
จ้างเหมาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบหลุยส์
เคลือบภาพ ขนาด 12X18 นิ้ว จ่านวน 3 ชุด

3,600.00                     3,600.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านเด่นดี

3,600.-บาท
ร้านเด่นดี

3,600.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

58
 
จัดซ้ือพานดอกไม้ จ่านวน 5 พาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
นางจันทร ฟนั เดอ เซ

4,500.-บาท
นางจันทร ฟนั เดอ เซ

4,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

59
จ้างเหมาท่าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ
หลุยส์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ขนาด 30X40 นิ้ว โครงการเฉลิมพระเกียรติ

4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
  ร้านเด่นดี
4,500.-บาท

ร้านเด่นดี
4,500.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

    ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

60 จัดซ้ือพานเทียนแพสักการะ 3,200.00                     3,200.00               เฉพาะเจาะจง
นายมาโนช จ่าปาเทศ

3,200.-บาท
   นายมาโนช จ่าปาเทศ

3,200.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

61
จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10

2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

2,000.-บาท
นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

2,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

62
จัดซ้ือผ่านออแกนซ่า จ่านวน 7 ม้วน โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

11,200.00                   11,200.00              เฉพาะเจาะจง
   นายมาโนช จ่าปาเทศ

11,200.-บาท
 นายมาโนช จ่าปาเทศ

11,200.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
 ใบส่ังซ้ือที่ 13/2563

ลว.23/12/62



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
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63
จ้างเหมาเช่าเวที โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

6,000.-บาท
นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

6,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 7/2563

ลว.23/12/62

64
 จ้างเหมาผูกผ้า จัดสถานที่ พร้อมดอกไม้
ประดับ โครงการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

5,500.00                     5,500.00               เฉพาะเจาะจง
นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

5,500.-บาท
นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

5,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 8/2563

ลว.23/12/62

65
 จัดซ้ือผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมสกรีนตรา อบต.
จ่านวน 200 ผืน โครงการเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 10

28,000.00                   28,000.00              เฉพาะเจาะจง
นางปยิมน นิธโิสธรางกูร

28,000.-บาท
นางปยิมน นิธโิสธรางกูร

28,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 14/2563

ลว.23/12/62

66
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการจัดต้ังจุดปริการฯ
ในช่วงเทศกาลปใีหม่

7,000.00                     7,000.00               เฉพาะเจาะจง
นางสมหมาย เสียงอ่อน

7,000.-บาท
นางสมหมาย เสียงอ่อน

7,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 9/2563

ลว.23/12/62

67
จ้างเหมาติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งโครงการจัดต้ัง
จุดปริการฯ ในช่วงเทศกาลปใีหม่

5,600.00                     5,600.00               เฉพาะเจาะจง
นางสมหมาย เสียงอ่อน

5,600.-บาท
นางสมหมาย เสียงอ่อน

5,600.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 10/2563

ลว.23/12/62

68
จัดซ้ือน้่าด่ืมชนิดแก้วเจาะและน้่าแข็งบด
โครงการจัดต้ังจุดปริการฯ ในช่วงเทศกาลปใีหม่

1,890.00                     1,890.00               เฉพาะเจาะจง
นายมนตรี น้อยลมทวน

1,890.-บาท
นายมนตรี น้อยลมทวน

1,890.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

69
จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิล โครงการจัดต้ังจุด
ปริการฯ ในช่วงเทศกาลปใีหม่

1,530.00                     1,530.00               เฉพาะเจาะจง
นายมนู มีศิริ
1,530.-บาท

นายมนู มีศิริ
1,530.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

70 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิล (ปา้ยจิตอาสาบริการ) 450.00                        450.00                  เฉพาะเจาะจง
นายมนู มีศิริ
450.-บาท

นายมนู มีศิริ
450.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

71 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(กองช่าง) 7,354.00                     7,354.00               เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 7,354.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 7,354.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 15/2563

ลว.8/1/63

72  จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว
(ส่านักปลัด) 4,898.00                     4,898.00               เฉพาะเจาะจง
นางจินตนาภา แสงวณิช

4,898.-บาท
นางจินตนาภา แสงวณิช

4,898.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

73
จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถบรรทุกขยะ ทะเบยีน
80-688 สส

33,510.00                   33,510.00              เฉพาะเจาะจง
นายพเิชษฐ จูเนียม

33,510.-บาท
นายพเิชษฐ จูเนียม

33,510.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 11/2563

ลว.3/1/63



แบบ สขร. 1
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องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

74 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง
(กองช่าง)
23,622.00                   

23,622.00              เฉพาะเจาะจง
นายวรุต อินทรสมหวงั

23,622.-บาท
นายวรุต อินทรสมหวงั

23,622.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 16/2563

ลว.10/1/63

75 จ้างเหมาซ่อมกระจกบงัลมหลัง ทะเบยีน 8465
สส. 2,900.00                     2,900.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านวรัิชกระจกรถยนต์

2,900.-บาท
ร้านวรัิชกระจกรถยนต์

2,900.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

76
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562

77
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562

78
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

79
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

5,220.00                     5,220.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

5,220.-บาท
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

5,220.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 1/2563

80 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

81 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,580.00                     5,580.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

82 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
  โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
  สัญญาที่ 15/2562

83
จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (แบบพมิพ์) และค่าขนส่ง
(กองคลัง)

5,594.70                     5,594.70               เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 20,725.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 20,725.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

84
จัดซ้ือน้่ามันตัดหญ้า โครงการบางขันแตก รวม
ใจภกัด์ิฯ

1,185.00                     1,185.00               เฉพาะเจาะจง
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,185.-บาท
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

1,185.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

85 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน 
(ส่านักปลัด) 6,216.00                     6,216.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีสุวรรณ
6,216.-บาท

ร้านศรีสุวรรณ
6,216.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

     ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

86 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
(กองคลัง) 1,000.00                     1,000.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านอีซ่ี โซลูชั่น
1,000.-บาท

ร้านอีซ่ี โซลูชั่น
1,000.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั
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87
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาผนังอาคารหอ้งเรียนและ
หลังคา ศพด.อบต.บางขันแตก

20,770.00                   20,770.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 20,770.-บาท
บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 20,770.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
  ใบส่ังจ้างที่ 12/2563

ลว.14/1/63

88
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (เม้าส์ไร้สาย)
(กองการศึกษา)

1,750.00                     1,750.00               เฉพาะเจาะจง
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

1,750.-บาท
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

1,750.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

89 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์
 (กองช่าง) 25,400.00                   25,400.00              เฉพาะเจาะจง
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

25,400.-บาท
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

25,400.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 20/2563

ลว.4/2/63

90
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์
(ส่านักปลัด)

37,560.00                   37,560.00              เฉพาะเจาะจง
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

37,560.-บาท
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

37,560.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 18/2563

ลว.31/1/63

91 จ้างเหมาท่าตรายาง 630.00                        630.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านเอกชัยเปเปอร์

630.-บาท
ร้านเอกชัยเปเปอร์

630.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

92
 จ้างเหมาท่าอาหารและเคร่ืองด่ืม โครงการ
พฒันาและส่งเสริมการประชาคมฯ

19,500.00                   19,500.00              เฉพาะเจาะจง
นางสมหมาย เสียงอ่อน

19,500.-บาท
นางสมหมาย เสียงอ่อน

19,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 14/2563

ลว.3/2/63

93
จัดซ้ือวคัซีนพร้อมอุปกรณ์ โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ สุนัขบา้ฯ

32,820.00                   32,820.00              เฉพาะเจาะจง
น.ส.กุลสินี จ่ารัสผล

32,820.-บาท
น.ส.กุลสินี จ่ารัสผล

32,820.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 21/2563

ลว.6/2/63

94 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (ชุดกันฝน) 6,800.00                     6,800.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านเจริญการค้า

6,800.-บาท
ร้านเจริญการค้า

6,800.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 22/2563

ลว.14/2/63

95
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานข้ามล่าประโดง
สาธารณประโยชน์ฯ หมู่ที่ 7,8 และ 12

47,800.00                   47,800.00              เฉพาะเจาะจง
น.ส.กฤติมา ถิ่นวฒันากูล

47,800.-บาท
น.ส.กฤติมา ถิ่นวฒันากูล

47,800.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 13/2563

ลว.14/1/63

96 จัดซ้ือน้่ายาก่ายุงเดลต้า100 (1.0%) 71,520.00                   71,520.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั ท๊อปซัน อินเตอร์กรุ๊ป

จ่ากัด 71,520.-บาท
บริษทั ท๊อปซัน อินเตอร์กรุ๊ป

จ่ากัด 71,520.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 23/2563

ลว.14/2/63

97
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562

98
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

99
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

100
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

5,220.00                     5,220.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

5,220.-บาท
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

5,220.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 1/2563

101 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

102 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,580.00                     5,580.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

103 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
  โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
  สัญญาที่ 15/2562

104
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 2 เคร่ือง
(กองช่าง)

2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

2,000.-บาท
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

2,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

105 จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแผร่ (อุปกรณ์กล้อง
ถ่ายรูป) 4,670.00                     4,670.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านเด่นดี

4,670.-บาท
ร้านเด่นดี

4,670.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

106
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพฒันา
ท้องถิ่นฯ จ่านวน 30 เล่ม

720.00                        720.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านเอกชัยเปเปอร์

720.-บาท
ร้านเอกชัยเปเปอร์

720.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
     ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

107
จ้างเหมาปา้ยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต่าบลบางขันแตก

450.00                        450.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านใจแอ้น ดีไซน์

450.-บาท
ร้านใจแอ้น ดีไซน์

450.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

108 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองออกก่าลังกาย หมู่ที่ 1 33,000.00                   33,000.00              เฉพาะเจาะจง
 ร้านวี.ไอ.พ.ีอิควปิเมนท์

33,000.-บาท
ร้านว.ีไอ.พ.ีอิควปิเมนท์

33,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
 ใบส่ังจ้างที่ 15/2563

ลว.11/2/63

109
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(กองช่าง)

13,040.00                   13,040.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 13,040.-บาท
บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 13,040.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
   ใบส่ังซ้ือที่ 24/2563

ลว.26/2/63

110
จ้างเหมาค่าปา้ย (โครงการฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพิม่ศักยภาพ (อปพร.)

720.00                        720.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านใจแอ้น ดีไซน์

720.-บาท
ร้านใจแอ้น ดีไซน์

720.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

111
จ้างเหมาเช่าเหมารถพร้อมน้่ามัน(โครงการ
ฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิม่ศักยภาพ(อปพร.)

24,000.00                   24,000.00              เฉพาะเจาะจง
นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง

24,000.-บาท
นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง

24,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 17/2563

ลว.25/2/63

112 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (อปพร.) 115,200.00                  115,200.00            เฉพาะเจาะจง
ร้านดีวนั

115,200.-บาท
ร้านดีวนั

115,200.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 25/2563

ลว.2/3/63



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

113  จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง
 (กองช่าง) 39,120.00                   39,120.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 39,120.-บาท
บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 39,120.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 26/2563

ลว.3/3/63

114

จ้างเหมาท่าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพนะเจ้าอยู่หวัวชิราลงกรณ์ฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมโครงไม้จ้าง
เหมาท่าปา้ยข้อความ อบต.บางขันแตกจ้างเหมาท่า
ปา้ยอะคริลิคสัญลักษณ์ อบต.บางขันแตก

3,828.00                     3,828.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

3,828.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

3,828.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

115
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ (CCTV) ภายใน
ต.บางขันแตก

54,090.00                   54,090.00              เฉพาะเจาะจง
เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น

54,090.-บาท
เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น

54,090.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 18/2563

ลว.6/3/63

116
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(กองช่าง)

16,299.00                   16,299.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 16,299.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 16,299.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 29/2563

ลว.12/3/63

117
จ้างเหมาปา้ยไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ
ใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019

720.00                        720.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

720.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

720.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

118
จ้างเหมาตัดสต๊ิกเกอร์ โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

4,800.00                     4,800.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

4,800.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

4,800.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

119
จัดซ้ืออุปกรณ์และวสัดุในโครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

21,705.00                   21,705.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีสุวรรณ
21,705.-บาท

ร้านศรีสุวรรณ
21,705.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 30/2563
ลว.13/3/63

120
จ้างเหมาท่าอาหารกลางวนั โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

7,500.00                     7,500.00               เฉพาะเจาะจง
นางสมหมาย เสียงอ่อน

7,500.-บาท
นางสมหมาย เสียงอ่อน

7,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 20/2563

ลว.13/3/63

121
จ้างเหมาท่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม โครงการ
อบรมเชิงปฏบิติัการใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

7,500.00                     7,500.00               เฉพาะเจาะจง
นางสมหมาย เสียงอ่อน

7,500.-บาท
นางสมหมาย เสียงอ่อน

7,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 19/2563

ลว.13/3/63

122
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ปอ้งกันไวรัสโคโรน่า

33,867.00                   33,867.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านดีวนั

33,867.-บาท
ร้านดีวนั

33,867.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 31/2563

ลว.13/3/63



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

123
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562

124
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562

125
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

126
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

5,220.00                     5,220.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

5,220.-บาท
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

5,220.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 1/2563

127
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

3,480.00                     3,480.00               เฉพาะเจาะจง
นายพงศ์ฤทธิ์ ภูพ่จิิตร

3,480.-บาท
นายพงศ์ฤทธิ์ ภูพ่จิิตร

3,480.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 3/2563

128
จ้างเหมาบริการ เพือ่ปฏบิติัหน้าที่ในการดูแลเด็ก
เล็ก ศพด.บา้นคลองบอ่

8,700.00                     8,700.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.กฤตภรณ์ ยังมาก

8,700.-บาท
น.ส.กฤตภรณ์ ยังมาก

8,700.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 2/2563

129 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

130 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,580.00                     5,580.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

131 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
  โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
  สัญญาที่ 15/2562

132
จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่ใช้กับเคร่ือง
ดับเพลิง แบบหาบหาม

614.00                        614.00                  เฉพาะเจาะจง
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

614.-บาท
นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

614.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

133
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(กองช่าว)

27,000.00                   27,000.00              เฉพาะเจาะจง
นายวรุต อินทรสมหวงั

27,000.-บาท
นายวรุต อินทรสมหวงั

27,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 36/2563

ลว.25/3/63

134
จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิ (แบบไม่สัมผัสผิว)
ส่าหรับวดัไข้ จ่านวน 3 เคร่ือง

13,500.00                   13,500.00              เฉพาะเจาะจง
ร้าน ฐิติกานต์ พาณิชย์

13,500.-บาท
ร้าน ฐิติกานต์ พาณิชย์

13,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
   ใบส่ังซ้ือที่ 37/2563

ลว.30/3/63

135
จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ แอลกอออล์,น้่ายาฆ่าเชื้อ
โรค ไฮเตอร์,เจลท่าความสะอาดมือ

21,538.00                   21,538.00              เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

21,538.-บาท
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

21,538.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 33/2563

ลว.20/3/63



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

136
จัดซ้ือวสัอุปกรณ์ในโครงการฝึบอบรมชุด
ปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั

2,113.00                     2,113.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีสุวรรณ
2,113.-บาท

ร้านศรีสุวรรณ
2,113.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

137
จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์พร้อมกระเปา๋
ผ้า โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยั
พบิติั

6,000.00                     6,000.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็ม วาย วสัดุ

6,000.-บาท
ร้านเอ็ม วาย วสัดุ

6,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
  ใบส่ังซ้ือที่ 34/2563

ลว.20/3/63

138
จัดซ้ือเส้ือจราจร โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ
จิตอาสาภยัพบิติั

5,250.00                     5,250.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านสมพล เคมีไฟร์

5,250.-บาท
ร้านสมพล เคมีไฟร์

5,250.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 32/2563

ลว.20/3/63

139
จ้างเหมาจัดท่าปา้ย "คนไทยร่วมช่วยกัน" ตาม
มาตรการปอ้งกัน และลดความเส่ียงในการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

7,776.00                     7,776.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

7,776.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

7,776.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 21/2563

ลว.26/3/63

140
จ้างเหมาท่าปา้ยไวนิล "ศูนย์ COVID-19 จังหวดั
สมุทรสงคราม"

1,100.00                     1,100.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

1,100.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

1,100.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

141 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,390.00                     2,390.00               เฉพาะเจาะจง
นางจินตนาภา แสงวณิช

2,390.-บาท
นางจินตนาภา แสงวณิช

2,390.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

142 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 2,035.00                     2,035.00               เฉพาะเจาะจง
นางจินตนาภา แสงวณิช

2,035.-บาท
นางจินตนาภา แสงวณิช

2,035.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

143
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์(หมึก)
(กองการศึกษา)

15,200.00                   15,200.00              เฉพาะเจาะจง
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

15,200.-บาท
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

15,200.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 35/2563

ลว.23/3/63

144
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์
(กองการศึกษา)

3,300.00                     3,300.00               เฉพาะเจาะจง
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

3,300.-บาท
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

3,300.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

145
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ (CCTV) ภายใน
พืน้ที่ ต.บางขันแตก

8,000.00                     8,000.00               เฉพาะเจาะจง
เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น

8,000.-บาท
เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น

8,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 24/2563

ลว.31/3/63

146 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองสูบน้่าดับเพลิง 20,000.00                   20,000.00              เฉพาะเจาะจง
นายพเิชษฐ จูเนียม

20,000.-บาท
นายพเิชษฐ จูเนียม

20,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

147 จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภมูิอินฟาเรด 14 เคร่ือง 44,660.00                   44,660.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านดีวนั

44,660.-บาท
ร้านดีวนั

44,660.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 38/2563

ลว.31/3/63



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

148
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา อบต.บางขันแตก
หมู่ที่ 1, 5 และ หมู่ที่ 7

59,760.00                   59,760.00              เฉพาะเจาะจง
นางสาวกฤติมา ถิ่นวฒันากูล

59,760.-บาท
นางสาวกฤติมา ถิ่นวฒันากูล

59,760.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 25/2563

ลว.1/4/63

149 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย(์คลอรีนน้่า) 1,900.00                     1,900.00               เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

1,900.-บาท
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

1,900.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

150
จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์
(แอลกอฮอล์)

69,810.00                   69,810.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านดีวนั

69,810.-บาท
ร้านดีวนั

69,810.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 40/2563

ลว.7/4/63

151
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในโครงการสนับสนุนพลังคน
ไทยร่วมใจปอ้งกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

30,000.00                   30,000.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านดีวนั

30,000.-บาท
ร้านดีวนั

30,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 39/2563

ลว.2/4/63

152
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการควบคุม เฝ้าระวงัและ
ปอ้งกันโรคติดต่อ โควดิ-19

2,200.00                     2,200.00               เฉพาะเจาะจง
ร้าน ไจแอ้นด์ ดีไซน์

2,200.-บาท
ร้าน ไจแอ้นด์ ดีไซน์

2,200.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

153
จ้างเหมาซ่อมบ่ารุงรถยนตส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบยีน กข 8465 สส

3,651.21                     3,651.21               เฉพาะเจาะจง
บริษทั อีซูซุสงวนไทย
มอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

3,651.21.-บาท

บริษทั อีซูซุสงวนไทย
มอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

3,651.21.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

154
จัดซ้ือเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์และวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ เพือ่ใช้ในการปอ้งกัน ควบคุม เฝ้าระวงัการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

11,720.00                   11,720.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านศักด์ิชัยเกษตรยนต์

11,720.-บาท
ร้านศักด์ิชัยเกษตรยนต์

11,720.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

155
จัดซ้ือถัง IBC ขนาดบรรุจุ 1000 ลิตร เพือ่ใช้ใน
การปอ้งกัน ควบคุม เฝ้าระวงัการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019

3,210.00                     3,210.00               เฉพาะเจาะจง
หจก. ศักด์ิสิทธิ์ค้าถัง

3,210.-บาท
หจก. ศักด์ิสิทธิ์ค้าถัง

3,210.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

156
จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิล "หา้มทิ้งขยะลงในแหล่ง
น้่า" จ่านวน 3 ปา้ย

2,700.00                     2,700.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

2,700.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

2,700.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

157
จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์เคร่ืองแต่งกายในการ
ควบคุมเฝ้าระวงัและปอ้งกันโรคติดต่อ โควดิ-19

13,580.00                   13,580.00              เฉพาะเจาะจง
ร้านดีวนั

13,580.-บาท
ร้านดีวนั

13,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 43/2563

ลว.14/4/63

158
จ้างเหมาแรงงานในการจัดท่าทางเดินเท้า พืน้ที่
ม.6 และ ม.7

29,469.00                   29,469.00              เฉพาะเจาะจง
นายมนัส แหลมน้อย

29,469.-บาท
นายมนัส แหลมน้อย

29,469.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 26/2563

ลว.17/4/63



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

159
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา อบต.บางขันแตก
บริเวณโรงเรียนวดัธรรมสถิต์ิวราราม ม.4

47,500.00                   47,500.00              เฉพาะเจาะจง
นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

47,500.-บาท
นายเผดิมศักด์ิ ละเอียดมาก

47,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 27/2563

ลว.27/4/63

160
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา
(กองช่าง)

2,313.00                     2,313.00               เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 2,313.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 2,313.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

161
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562

162
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562

163
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

164
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

9,000.-บาท
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 1/2563

165
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

3,480.00                     3,480.00               เฉพาะเจาะจง
นายพงศ์ฤทธิ์ ภูพ่จิิตร

3,480.-บาท
นายพงศ์ฤทธิ์ ภูพ่จิิตร

3,480.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 3/2563

166
จ้างเหมาบริการ เพือ่ปฏบิติัหน้าที่ในการดูแลเด็ก
เล็ก ศพด.บา้นคลองบอ่

8,700.00                     8,700.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.กฤตภรณ์ ยังมาก

8,700.-บาท
น.ส.กฤตภรณ์ ยังมาก

8,700.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 2/2563

167 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

168 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,580.00                     5,580.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

169 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
  โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
  สัญญาที่ 15/2562

170
จัดซ้ือวคัซีนพร้อมอุปกรณ์ฉีดปอ้งกันโรคพษิสุนัข
บา้ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพษิสุนัขบา้ฯ

38,610.00                   38,610.00              เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

38,610.-บาท
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

38,610.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 44/2563

ลว.27/4/63



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

171
จ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟา้
สาธารณประโยชน์ ในพืน้ที่ อบต.บางขันแตก

40,400.00                   40,400.00              เฉพาะเจาะจง
นายวชิาญ บรรจง

40,400.-บาท
นายวชิาญ บรรจง

40,400.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังจ้างที่ 28/2563

ลว.8/5/63

172
โครงการขุดลอกล่าประโดงสาธารณประโยชน์
ม.6,7,12

361,800.00                  361,800.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 361,800.-บาท
บริษทั แนนโปรเจคท์ กรุ๊ป

จ่ากัด 361,800.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
   สัญญาก่อสร้างเลขที่ 14/2562

173 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จ่านวน 11 รายการ 5,020.00                     5,020.00               เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 5,020.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 5,020.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 46/2563

ลว.14/5/63

174 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ่านวน 11 รายการ 10,109.00                   10,109.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 10,109.-บาท
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์

จ่ากัด (มหาชน) 10,109.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 45/2563

ลว.14/5/63

175 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จ่านวน 7 รายการ 921.00                        921.00                  เฉพาะเจาะจง
บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์
จ่ากัด (มหาชน) 921.-บาท

บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์
จ่ากัด (มหาชน) 921.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

176
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง หมู่
ที่ 10 (ซอยบา้นบางตีนเปด็)

482,000.00                  482,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น

จ่ากัด 482,000.-บาท
บริษทั โอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น

จ่ากัด 482,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาก่อสร้างเลขที่ 4/2562

177
จัดซ้ือชุดแผ่นรองเคล่ือนย้ายผู้ปว่ย (เปล์บอร์ด)
พร้อมอุปกรณ์

8,500.00                     8,500.00               เฉพาะเจาะจง
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

8,500.-บาท
นางสาวกุลสินี จ่ารัสผล

8,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ใบส่ังซ้ือที่ 47/2563

ลว.15/5/63

178
จ้างออกแบบงานปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต สายบา้นบางช้างตาย ม.7 เชื่อมบา้น
คลองเก่า ม.11

86,000.00                   86,000.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทัดวง ดีเวล๊อปเมนต์

86,000.-บาท
บริษทัดวง ดีเวล๊อปเมนต์

86,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓

179
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บข้อมูล
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
 น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
   น.ส.รติมา พว่งศิริ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 37/2562

180
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
   นายอ่านาจ ผิวไผ่

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 40/2562

181
จ้างเหมาบริการฯพนักงานประจ่าขยะ
(กองสาธารณะสุข)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
นาธนภทัร ช่านาญกิจ

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 39/2562

182
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

9,000.00                     9,000.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

9,000.-บาท
น.ส.วลิาวรรณ ดุษฎวีนิช

9,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 1/2563



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

183
จ้างเหมาบริการด้านจัดเก็บรายได้
(กองคลัง)

3,480.00                     3,480.00               เฉพาะเจาะจง
นายพงศ์ฤทธิ์ ภูพ่จิิตร

3,480.-บาท
นายพงศ์ฤทธิ์ ภูพ่จิิตร

3,480.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 3/2563

184
จ้างเหมาบริการ เพือ่ปฏบิติัหน้าที่ในการดูแลเด็ก
เล็ก ศพด.บา้นคลองบอ่

8,700.00                     8,700.00               เฉพาะเจาะจง
น.ส.กฤตภรณ์ ยังมาก

8,700.-บาท
น.ส.กฤตภรณ์ ยังมาก

8,700.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 2/2563

185 ค่าเช่าเคร่ืองเอกสาร
 3,500.00                     3,500.00               เฉพาะเจาะจง
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
แม่กลองก๊อปปีเ้ซอร์วสิ

3,500.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 41/2562

186 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 5,580.00                     5,580.00               เฉพาะเจาะจง
   นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
 นางนวลน้อย จรรยาธรรม

5,580.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
    สัญญาที่ 4/2562

187 จ้างเหมาก่าจัดขยะมูลฝอย 50,000.00                   50,000.00              เฉพาะเจาะจง
  โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดนฯ

5,594.70.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
  สัญญาที่ 15/2562

188
จ้างเหมาบริการด้านประปา
(ส่านักปลัด)

5,800.00                     5,800.00               เฉพาะเจาะจง
นายเจษฎา ศรเดช

5,800.-บาท
นายเจษฎา ศรเดช

5,800.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาที่ 4/2563

189
จ้างเหมาท่าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนาง
เจ้าสุทิดา

3,750.00                     3,750.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

3,750.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

3,750.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

190
จ้างเหมาท่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์พระราชินี
จ่านวน 1 กรอบ

1,800.00                     1,800.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

1,800.-บาท
ร้านไจแอ้น ดีไซน์

1,800.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

191
จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส่าหรับหอ้งเรียนคุณภาพแหง่
การเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

28,000.00                   28,000.00              เฉพาะเจาะจง
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

28,000.-บาท
หจก.นาวคีอมพวิเตอร์

28,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
ก่าหนดส่งมอบภายใน ๗ วนั

192
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต (ซอยผู้ใหญ่ชัยวฒัน์ พึง่อิ่ม)
หมู่ที่ ๒ ต่าบลบางขันแตก

320,000.00                  320,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงเล่ือยจักรประสาร

จ่ากัด 320,000.-บาท
บริษทั โรงเล่ือยจักรประสาร

จ่ากัด 320,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาก่อสร้างที่ 1/2563

193
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต(สายซอยราชพฤกษ)์ หมู่ที่ ๒ ต่าบลบางขัน
แตก อ่าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม

450,000.00                  450,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษทั โรงเล่ือยจักรประสาร

จ่ากัด 450,000.-บาท
บริษทั โรงเล่ือยจักรประสาร

จ่ากัด 450,000.-บาท
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
สัญญาก่อสร้างที่ 2/2563

194

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัท์ติกคอนกรีต
หน้าศาลาประชาคมถึงหน้าบา้น
นางสมใจ แกว ้วลิ  ยั หมู่ที่ 5 ต่าบลบางขันแตก
อ่าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม

239,000.00                  239,000.00            เฉพาะเจาะจง
บรษ ิ ทั โรงเล่ือย

จักรประสาร จ่ากัด
239,000.-บาท

บรษ ิ ทั โรงเล่ือย
จักรประสาร จ่ากัด

239,000.-บาท

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

สัญญาก่อสร้างที่
3/2563



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

195

จัดจ้างท่าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2563

3,125.00                     3,125.00               เฉพาะเจาะจง
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ ราคา 3,125.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

196
จ้างเหมาท่าปา้ยโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ศูนย์พฒันาเด็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนต่าบลบางขัน
แตก

525.00                        525.00                  เฉพาะเจาะจง
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ ราคา 525.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

197 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,065.00                     4,065.00               เฉพาะเจาะจง
    บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 

(มหาชน)  ราคา 4,065.-
   บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 

(มหาชน)
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

198
 
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการประปา 1,106.00                     1,106.00               เฉพาะเจาะจง

    บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 
(มหาชน)  ราคา 1,106.-

   บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ่ากัด 
(มหาชน)

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

199 จัดซ่ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2563 65,260.44                   65,260.44              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ 

จ่ากัด      ราคา 65,260.44
  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

         สัญญาเลขที่ 3/2563      
    ลงวนัที่ 30/06/63

200
จ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอก เพือ่ปฏบิติัหน้าที่
ในการดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นคลองบอ่ 27,000.00                   27,000.00              เฉพาะเจาะจง

นางสาวกฤตภรณ์ ยังมาก
ราคา 27,000.-

นางสาวกฤตภรณ์ ยังมาก
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 90 วนั

201 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ส่านักปลัด) 15,850.00                   15,850.00              เฉพาะเจาะจง
         นายสุพรรณ พวงพฒัน์         

ราคา 15,850.-
  นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 34/63    
 ลงวนัที่ 3/07/63

202
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ (CCTV) ภายในพืน้ที่
ต่าบลบางขันแตก อ่าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม 
จ่านวน 1 บริเวณ

5,450.00                     5,450.00               เฉพาะเจาะจง
           เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น       

ราคา 5,450.-
  เอ็นเอ็นเอ็น บิก๊ชั่น

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 35/63    
 ลงวนัที่ 9/07/64

203 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (จ่านวน 1 รายการ) 115,025.00                  115,025.00            เฉพาะเจาะจง
  บริษทั โรงเล่ือยจักรประสาร จ่ากัด  

   ราคา 115,025.-
บริษทั โรงเล่ือยจักรประสาร จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 58/63     
ลงวนัที่ 9/07/65

204
 
จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ่านวน 1 รายการ 40,000.00                   40,000.00              เฉพาะเจาะจง

 บริษทั ไทย อินโนเวชั่น บชิ แอนด์ เด
เวลลอปเมนต์ จ่ากัด ราคา 40,000

  บริษทั ไทย อินโนเวชั่น บชิ แอนด์ เด
เวลลอปเมนต์ จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 59/63     
ลงวนัที่ 10/07/63

205 จ้างเหมาท่าบอร์ดท่าเนียบบคุลากร จ่านวน 1 บอร์ด 37,000.00                   37,000.00              เฉพาะเจาะจง
        บริษทั ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ่ากัด  

       ราคา 37,000.-
  บริษทั ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 36/63    
 ลงวนัที่ 8/07/63

206 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน 34,286.00                   34,286.00              เฉพาะเจาะจง
     ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์    

ศรีสุวรรณ
ราคา 34,286.-

       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     
ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 60/63     
ลงวนัที่ 20/07/63



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

207
จ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอก เพือ่ปฏบิติังาน
เกี่ยวกับด้านประปา

20,610.00                   20,610.00              เฉพาะเจาะจง
           นายวราพนัธุ์ เกิดศิริ          

  ราคา 20,610.-
  นายวราพนัธุ์ เกิดศิริ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 40 วนั

208
 
จัดท่าบอร์ดท่าเนียบผู้บริหารท้องถิ่น 15,500.00                   15,500.00              เฉพาะเจาะจง

     บริษทั ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ่ากัด     
ราคา 15,550.-

  บริษทั ไทยไอเดีย กรุ๊ป จ่ากัด
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 37/63    

 ลงวนัที่ 29/07/63

209
จ้างเหมาบ่ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้่า ของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นคลองบอ่

2,150.00                     2,150.00               เฉพาะเจาะจง
    บริษทั ฟลิเตอร์ มาร์ท จ่ากัด    

ราคา 2,150.-
 บริษทั ฟลิเตอร์ มาร์ท จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

210
 
จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (สนักปลัด) 3,090.00                     3,090.00               เฉพาะเจาะจง

   ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์       
ศรีสุวรรณ  ราคา 3,090.-

 ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

211
 
 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง

         นางวนัดี เกียท่าทราย       
ราคา 4,500.-

  นางวนัดี เกียท่าทราย
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

212
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 
กข 8465 สมุทรสงคราม 7,360.00                     7,360.00               เฉพาะเจาะจง

        นายปาณัช อมรแมนนันท์      
ราคา 7,360.-

    นายปาณัช อมรแมนนันท์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 38/63    

 ลงวนัที่ 3/08/63

213 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองการศึกษา) 20,850.00                   20,850.00              เฉพาะเจาะจง
 หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์   

    ราคา 20,850.-
หา้งหุน้ส่วนจ่ากัดนาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 61/63     
ลงวนัที่ 5/08/63

214

จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณประโยชน์
และเสียงตามสายภายในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต่าบล
บางขันแตก อ่าเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรสงคราม 47,800.00                   47,800.00              เฉพาะเจาะจง

          นายวชิาญ บรรจง         
ราคา 47,800.-

      นายวชิาญ บรรจง 
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 39/63    

 ลงวนัที่ 5/08/63

215 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ่านวน 6 รายการ 13,300.00                   13,300.00              เฉพาะเจาะจง
          นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์      

ราคา 13,300.-
   นายศิริวฒัน์ มีสมบรูณ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 62/63     
ลงวนัที่ 6/08/65

216 จ้างเหมาซ่อมกล้องถ่ายรูป 1,200.00                     1,200.00               เฉพาะเจาะจง
        นายสุรเดช หมู่พกิุล          

ราคา 1,200.-
  นายสุรเดช หมู่พกิุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

217

จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิลพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปหีลวง เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2563

3,125.00                     3,125.00               เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
ราคา 3,125.-.-

ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 
วบิลูย์นิติพงษ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

218
จ้างเหมาจัดท่าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง เนื่อง
ในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

2,000.00                     2,000.00               เฉพาะเจาะจง
              นายสุรเดช หมู่พกิุล        

       ราคา 2,000.-
นายสุรเดช หมู่พกิุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

219  จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ่าภาคเรียนที่ 1/2563 278,350.08                  278,350.08            เฉพาะเจาะจง
บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ่ากัด

 ราคา 278,350.08
บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

         สัญญาเลขที่ 4/2563      
    ลงวนัที่ 31/07/63

220
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการแข่งขันตระกร้อลอดบว่ง 
ประจ่าป ี2563

2,500.00                     2,500.00               เฉพาะเจาะจง
       นางสมหมาย เสียงอ่อน      

ราคา 2,500.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

221
จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง โครงการแข่งขันตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

2,500.00                     2,500.00               เฉพาะเจาะจง
         นายเมน นิ่มสกุล         ราคา

 2,500.-
 นายเมน นิ่มสกุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

222
จัดซ้ือน้่าด่ืมและน้่าแข็ง โครงการแข่งขันตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

2,400.00                     2,400.00               เฉพาะเจาะจง
        นายมนตรี น้อยลมทวน         

ราคา 2,400.-
นายมนตรี น้อยลมทวน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

223
จ้างเหมาท่าสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

700.00                        700.00                  เฉพาะเจาะจง
            นายนิรุธ สบายใจ            

ราคา 700.-
 นายนิรุธ สบายใจ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

224
จ้างเหมาท่าปา้ยไวนิล โครงการแข่นขันกีฬาตระกร้อ
ลอดบว่ง ประจ่าป ี2563

840.00                        840.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ราคา 840.-
  ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั

225
จัดซ้ือวสัดุการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาตระกร้อลอด
บว่ง ประจ่าป ี2563

6,376.00                     6,376.00               เฉพาะเจาะจง
     นางสาวราตรี พภิพลาภอนันต์  

ราคา 6,376.-
 นางสาวราตรี พภิพลาภอนันต์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 63/63     
ลงวนัที่ 6/08/63

226

จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ในโครงการร่วมแรงร่วมใจ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,304.00                     1,304.00               เฉพาะเจาะจง
       ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์     

 ศรีสุวรรณ  ราคา 1,304.-
  ร้านศรีสุวรรณ โดยนางนิตย์ ศรีสุวรรณ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

227
จ้างเหมาจัดท่าปา้ยไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๔ เมตร 
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. 
๒๕๖๓

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
ราคา 600.-

ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 
วบิลูย์นิติพงษ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

228
จัดจ้าง ท่าปา้ยไวนิล ในโครงการร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

600.00                        600.00                  เฉพาะเจาะจง
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
ราคา 600.-

ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 
วบิลูย์นิติพงษ์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

229 จัดซ้ือต้นพทุธศุภโชคและดินขุยไผ่ จ่านวน 2 รายการ 5,530.00                     5,530.00               เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 5,530.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 64/63     
ลงวนัที่ 10/08/63

230 จ้างเหมาจัดท่ากระถาง จ่านวน ๒ รายการ 9,900.00                     9,900.00               เฉพาะเจาะจง
         นางสาวสุธารัตน์ เพิม่วงค์      

 ราคา 9,900.-
นางสาวสุธารัตน์ เพิม่วงค์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 40/63    
 ลงวนัที่ 10/08/63

231
จัดซ้ือต้นทองอุไร ความสูงไม่น้อยกวา่ ๔๐ ซม. โครงการ
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

22,500.00                   22,500.00              เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 22,500.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 65/63     
ลงวนัที่ 10/08/63

232
จัดซ้ือดินขุยไผ่ จ่านวน ๒๐๐ ถุง โครงการปลูกต้นไม้
ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

1,400.00                     1,400.00               เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 1,400.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 3 วนั



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. 2563

องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

233
จัดจ้างท่ากระถางทรงกลมอ้วน ขนาด กวา้ง ๕๐ x สูง 
๔๐ ซม. จ่านวน ๗๐ ใบ โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่
ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓

15,400.00                   15,400.00              เฉพาะเจาะจง
          นางสาวสุธารัตน์ เพิม่วงค์    

ราคา 15,400.-
  นางสาวสุธารัตน์ เพิม่วงค์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 41/63    
 ลงวนัที่ 10/08/63

234
จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ลูกระนาด หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่
ที่ 9 และหมู่ที่ 6 ต่าบลบางขันแตก อ่าเภอเมืองฯ 
จังหวดัสมุทรสงคราม จ่านวน 2 แหง่

22,400.00                   22,400.00              เฉพาะเจาะจง
 บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด  

ราคา 22,400.-
   บริษทั แนน โปรเจคท์ กรุ๊ป จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 42/63    
 ลงวนัที่ 10/08/63

235
จ้างเหมาบริการแรงงานบคุคลภายนอกเพือ่ปฏบิติังาน
เกี่ยวกับด้านจัดเก็บข้อมูล

11,320.00                   11,320.00              เฉพาะเจาะจง
      นางสาวธดิารัตน์ ณ บางช้าง     

 ราคา 11,320.-
นางสาวธดิารัตน์ ณ บางช้าง

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 38 วนั

236
จัดซ้ือต้นทองอุไรและดินขุยไผ่ โครงการปลูกต้นไม้ถวาย
แม่ของแผ่นดิน ประจ่าป ีพ.ศ.2563 (คร้ังที่ 2)

12,650.00                   12,650.00              เฉพาะเจาะจง
        นายจักราวธุ ปานสกุล        

ราคา 12,650.-
 นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 66/63     
ลงวนัที่ 10/08/63

237
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-6088
 สมุทรสงคราม

29,390.00                   29,390.00              เฉพาะเจาะจง
                นายไพศาล มีศิริ          

       ราคา 29,390.-
นายไพศาล มีศิริ

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 44/63    
 ลงวนัที่ 31/08/63

238 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ่านวน 19 รายการ 11,195.00                   11,195.00              เฉพาะเจาะจง
      นายพรรษวฒิุ สุทธกิุลสมบติั     

ราคา 11,195.-
 นายพรรษวฒิุ สุทธกิุลสมบติั

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 67/63     
ลงวนัที่ 1/09/63

239
จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติั ประจ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
        นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว     

ราคา 3,000.-
   นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

240
จ้างเหมาเช่าเวที ขนาด 8 x 2.5 เมตร โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั ประจ่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3,000.00                     3,000.00               เฉพาะเจาะจง
        นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว     

ราคา 3,000.-
   นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

241
จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียงจ่านวน 3 วนั โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั ประจ่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4,500.00                     4,500.00               เฉพาะเจาะจง
        นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว     

ราคา 4,500.-
   นายประสิทธิ์ นาคแคล้ว

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

242
จัดซ้ือน้่ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ่านวน 100 ลิตร เพือ่ใช้ใน
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั ประจ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2,230.00                     2,230.00               เฉพาะเจาะจง
  บริษทั จิตต์ชัยการปโิตรเลียม จ่ากัด

 ราคา 2,230.-
    บริษทั จิตต์ชัยการปโิตรเลียม จ่ากัด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

243
จัดซ้ือวสัดุภาคปฏบิติั โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติั ประจ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่านวน
 4 รายการ

17,050.00                   17,050.00              เฉพาะเจาะจง
             สมพล เคมีไฟร์           

ราคา 17,050.-
สมพล เคมีไฟร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 68/63     
ลงวนัที่ 21/08/63

244
จ้างเหมาท่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ่านวน 52 คน 
จ่านวน 6 มื้อ

7,800.00                     7,800.00               เฉพาะเจาะจง
        นางสมหมาย เสียงอ่อน     

ราคา 7,800.-
นางสมหมาย เสียงอ่อน

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 43/63    
 ลงวนัที่ 21/08/63

245 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 870.00                        870.00                  เฉพาะเจาะจง
นางวนัดี เกียท่าทราย

ราคา 870.-
นางวนัดี เกียท่าทราย

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั
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องค์การบริหารงานส่วนต าบลบางขนัแตก

246
จ้างจ้างเหมาติดต้ังสายล่าโพงและล่าโพงภายในพืน้ที่
องค์การบริหารส่วนต่าบลบางขันแตก โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

28,035.00                   28,035.00              เฉพาะเจาะจง
          ต๋อง ซาวด์ แอน ไล้ด          

ราคา 28,035.-
ต๋อง ซาวด์ แอน ไล้ด

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังจ้าง เลขที่ 45/63    
 ลงวนัที่ 8/09/63

247 จัดซ้ือครุภณ่ฑ์คอมพวิเตอร์  จ่านวน 1 เคร่ือง 22,000.00                   22,000.00              เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด นาวคีอมพวิเตอร์ 

ราคา 20,000.-
  หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด นาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 72/63     
ลงวนัที่ 10/09/63

248
 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน จ่านวน 1 
เคร่ือง

17,000.00                   17,000.00              เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด นาวคีอมพวิเตอร์ 

ราคา 17,000.-
  หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด นาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 71/63     
ลงวนัที่ 10/09/63

249
 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ ส่าหรับงานส่านักงาน จ่านวน 1 
เคร่ือง

17,000.00                   17,000.00              เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด นาวคีอมพวิเตอร์ 

ราคา 17,000.-
  หา้งหุน้ส่วนจ่ากัด นาวคีอมพวิเตอร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 70/63     
ลงวนัที่ 10/09/63

250 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง จ่านวน 1 เคร่ือง 20,500.00                   20,500.00              เฉพาะเจาะจง
          นายสุพรรณ พวงพฒัน์    

ราคา 20,500.-
  นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 74/63     
ลงวนัที่ 16/09/63

251
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ส่าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
โรงเรียนวดัศรีสุวรรณคงคาราม แบบติดผนัง จ่านวน 1 
เคร่ือง

27,000.00                   27,000.00              เฉพาะเจาะจง
          นายสุพรรณ พวงพฒัน์    

ราคา 27,000.-
  นายสุพรรณ พวงพฒัน์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

        ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 73/63     
ลงวนัที่ 16/09/63

252
จัดจ้างท่าปา้ยไวนิล"โครงการเพมิประสิทธภิาพในการ
ช่าระภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง" ประจ่าป ีพ.ศ.2563

450.00                        450.00                  เฉพาะเจาะจง
 ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ ์ราคา 450-
ร้านไจแอ้น ดีไซน์ โดย นายกษริา 

วบิลูย์นิติพงษ์
เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม

เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด
แล้วเสร็จภายใน 3 วนั

253
ดซ้ือต้นทองอุไร ความสูงไม่น้อยกวา่ 60 ซม. จ่านวน 50
 ต้น และดินขุยไผ่ จ่านวน 50 ถุง

4,100.00                     4,100.00               เฉพาะเจาะจง
          นายจักราวธุ ปานสกุล        

 ราคา 4,100.-
นายจักราวธุ ปานสกุล

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั

254
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์และน้่ามันเชื้อเพลิงส่าหรับตัดหญ้า 
คร้ังที่ 4 ในโครงการบางขันแตกรวมใจภกัด์ิ รักสามัคคี 
ประจ่าปงีบประมาณ 2563

9,120.00                     9,120.00               เฉพาะเจาะจง
          นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์         

    ราคา 9,120.-
   นายสุวฒัน์ สิงหจ์ันทร์

เสนอราคาต่่าสุดและตรงตาม
เง่ือนไขที่ อบต. ก่าหนด

แล้วเสร็จภายใน 7 วนั


