
แบบ สขร.1

1 จางเหมาบรกิารดานจัดเก็บขอมูล

(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 จางเหมาบรกิารดานประปา

(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 จางเหมาบรกิารฯพนักงานประจําขยะ

(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

จางเหมาบรกิารดานจัดเก็บรายได

(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

จางเหมาบรกิารดานการจัดทําแผนที่ภาษี

(กองคลัง)

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

3,480.-บาท

นายพงศฤทธิ์  ภูพิจิตร

3,480.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

สัญญาที่ 3/2563

จางเหมาบรกิาร เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการดูแลเด็ก

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

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

3,500.-บาท

แมกลองกอปปเซอรวิส

3,500.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

สัญญาที่ 41/2562

5 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

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือ

จัดจาง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ/จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือ

จัดจาง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ/จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

6 จางเหมากําจัดขยะมูลฝอย 50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เธียรสินการเบจ 

เมเนจเมนท 50,000.-บาท

บริษัท เธียรสินการเบจ เมเนจ

เมนท 50,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

สัญญาที่ 15/2562

7 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เพื่อใชกับเครื่อง

ดับเพลิง แบบหาบหาม

614.-บาท 614.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน สิงหจันทร

614.-บาท

นายสุวัฒน สิงหจันทร

614.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

8 จัดซื้อวัสดุกอสรางที่เก่ียวกับกิจการประปา

(กองชาว)

27,000.-บาท 27,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวรุต  อินทรสมหวัง  

27,000.-บาท

นายวรุต  อินทรสมหวัง  

27,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 36/2563

ลว.25/3/63

9 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ (แบบไมสัมผัสผิว) 

สําหรับวัดไข จํานวน 3 เครื่อง

13,500.-บาท 13,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฐิติกานต พาณิชย

13,500.-บาท

ราน ฐิติกานต พาณิชย

13,500.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 37/2563

ลว.30/3/63

10 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร แอลกอออล,น้ํายาฆาเชื้อ

โรค ไฮเตอร,เจลทําความสะอาดมือ

21,538.00        21,538.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลสินี  จํารัสผล 

21,538.-บาท

นางสาวกุลสินี  จํารัสผล 

21,538.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 33/2563

ลว.20/3/63

11 จัดซื้อวัสอุปกรณในโครงการฝบอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

2,113.00          2,113.00          เฉพาะเจาะจง รานศรีสุวรรณ

2,113.-บาท

รานศรีสุวรรณ

2,113.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

12 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณพรอมกระเปา

ผา โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ

6,000.00          6,000.00          เฉพาะเจาะจง รานเอ็ม วาย วัสดุ

6,000.-บาท

รานเอ็ม วาย วัสดุ

6,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 34/2563

ลว.20/3/63

13 จัดซื้อเสื้อจราจร โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ

5,250.00          5,250.00          เฉพาะเจาะจง รานสมพล เคมีไฟร

5,250.-บาท

รานสมพล เคมีไฟร

5,250.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 32/2563

ลว.20/3/63

14 จางเหมาจัดทําปาย "คนไทยรวมชวยกัน" ตาม

มาตรการปองกัน และลดความเสี่ยงในการแพร

ระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019

7,776.00          7,776.00          เฉพาะเจาะจง รานไจแอน ดีไซน

7,776.-บาท

รานไจแอน ดีไซน

7,776.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งจางที่ 21/2563

ลว.26/3/63

15 จางเหมาทําปายไวนิล "ศูนย COVID-19 จังหวัด

สมุทรสงคราม"

1,100.00          1,100.00          เฉพาะเจาะจง รานไจแอน ดีไซน

1,100.-บาท

รานไจแอน ดีไซน

1,100.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน



แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือ

จัดจาง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ/จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

16 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,390.00          2,390.00          เฉพาะเจาะจง นางจินตนาภา  แสงวณิช

2,390.-บาท

นางจินตนาภา  แสงวณิช

2,390.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2,035.00          2,035.00          เฉพาะเจาะจง นางจินตนาภา  แสงวณิช

2,035.-บาท

นางจินตนาภา  แสงวณิช

2,035.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(หมึก)

(กองการศึกษา)

15,200.00        15,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร

15,200.-บาท

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

15,200.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 35/2563

ลว.23/3/63

19 จางเหมาซอมเครื่องปริ้นเตอร

(กองการศึกษา)

3,300.00          3,300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร

3,300.-บาท

หจก.นาวีคอมพิวเตอร

3,300.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

20 จางเหมาซอมแซมกลองวงจรปด (CCTV) ภายใน

พื้นที่ ต.บางขันแตก

8,000.00          8,000.00          เฉพาะเจาะจง เอ็นเอ็นเอ็น บิ๊กชั่น

8,000.-บาท

เอ็นเอ็นเอ็น บิ๊กชั่น

8,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งจางที่ 24/2563

ลว.31/3/63

21 จางเหมาซอมเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 20,000.00        20,000.00        เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ   จูเนียม

20,000.-บาท

นายพิเชษฐ   จูเนียม

20,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

22 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด 14 เครื่อง 44,660.00        44,660.00        เฉพาะเจาะจง รานดีวัน

44,660.-บาท

รานดีวัน

44,660.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 38/2563

ลว.31/3/63

23 จางเหมาซอมแซมระบบประปา อบต.บางขันแตก

 หมูที่ 1, 5 และ หมูที่ 7

59,760.00        59,760.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติมา  ถิ่นวัฒนากูล

59,760.-บาท

นางสาวกฤติมา  ถิ่นวัฒนากูล

59,760.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งจางที่ 25/2563

ลว.1/4/63

24 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(คลอรีนน้ํา) 1,900.00          1,900.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลสินี  จํารัสผล

1,900.-บาท

นางสาวกุลสินี  จํารัสผล

1,900.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

25 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

(แอลกอฮอล)

69,810.00        69,810.00        เฉพาะเจาะจง รานดีวัน

69,810.-บาท

รานดีวัน

69,810.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 40/2563

ลว.7/4/63



แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือ

จัดจาง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อ/จาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

26 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการสนับสนุนพลังคน

ไทยรวมใจปองกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

30,000.00        30,000.00        เฉพาะเจาะจง รานดีวัน

30,000.-บาท

รานดีวัน

30,000.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 39/2563

ลว.2/4/63

27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการควบคุม เฝาระวังและ

ปองกันโรคติดตอ โควิด-19

2,200.00          2,200.00          เฉพาะเจาะจง ราน ไจแอนด ดีไซน

2,200.-บาท

ราน ไจแอนด ดีไซน

2,200.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

28 จางเหมาซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง หมายเลข

ทะเบียน กข 8465 สส

3,651.21          3,651.21          เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุสงวนไทย

มอเตอรเซลส จํากัด 

3,651.21.-บาท

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร

เซลส จํากัด 3,651.21.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

29 จัดซื้อเครื่องยนตอเนกประสงคและวัสดุอุปกรณ

ตางๆ เพื่อใชในการปองกัน ควบคุม เฝาระวังการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

11,720.00        11,720.00        เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์ชัยเกษตรยนต

11,720.-บาท

รานศักดิ์ชัยเกษตรยนต

11,720.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

30 จัดซื้อถัง IBC ขนาดบรรุจุ 1000 ลิตร เพื่อใชใน

การปองกัน ควบคุม เฝาระวังการระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคดรนา 2019

3,210.00          3,210.00          เฉพาะเจาะจง หจก. ศักดิ์สิทธิ์คาถัง

3,210.-บาท

หจก. ศักดิ์สิทธิ์คาถัง

3,210.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

31 จางเหมาจัดทําปายไวนิล "หามทิ้งขยะลงในแหลง

น้ํา" จํานวน 3 ปาย

2,700.00          2,700.00          เฉพาะเจาะจง รานไจแอน ดีไซน

2,700.-บาท

รานไจแอน ดีไซน

2,700.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน

32 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณเครื่องแตงกายในการ

ควบคุมเฝาระวังและปองกันโรคติดตอ โควิด-19

13,580.00        13,580.00        เฉพาะเจาะจง รานดีวัน

13,580.-บาท

รานดีวัน

13,580.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งซื้อที่ 43/2563

ลว.14/4/63

33 จางเหมาแรงงานในการจัดทําทางเดินเทา พื้นที่ 

ม.6 และ ม.7

29,469.00        29,469.00        เฉพาะเจาะจง นายมนัส แหลมนอย

29,469.-บาท

นายมนัส แหลมนอย

29,469.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งจางที่ 26/2563

ลว.17/4/63

34 จางเหมาซอมแซมระบบประปา อบต.บางขันแตก

 บรเิวณโรงเรยีนวัดธรรมสถิติ์วราราม ม.4

47,500.00        47,500.00        เฉพาะเจาะจง นายเผดิมศักดิ์ ละเอียดมาก

47,500.-บาท

นายเผดิมศักดิ์ ละเอียดมาก

47,500.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

ใบสั่งจางที่ 27/2563

ลว.27/4/63

35 จัดซื้อวัสดุกอสรางที่เก่ียวกับกิจการประปา

(กองชาง)

2,313.00          2,313.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน)  2,313.-บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส 

จํากัด (มหาชน)  2,313.-บาท

เสนอราคาต่ําสุดและตรง

ตามเงื่อนไขที่ อบต.

กําหนด

กําหนดสงมอบภายใน ๗  วัน


