
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 5,500.00          5,500.00          ตกลงราคา นายอรรถพล ทองค า / 5,500.- นายอรรถพล ทองค า / 5,500.- เสนอราคาต  าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

เก็บขยะในเขต อบต.บางจาน เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  36/2559

อบต.บางจานก าหนด ลว 1 ส.ค. 2559

2 จ้างเหมาบริการงานคนท าสวน 5,500.00          5,500.00          ตกลงราคา ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / เสนอราคาต  าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ดูแลรักษาสวนหย่อม 5,500.-บาท 5,500.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  37/2559

อบต.บางจานก าหนด ลว 1 ส.ค. 2559

3 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยครู 5,500.00          5,500.00          ตกลงราคา นางแปง้ร  า  มีทมิ / 5,500.- นางแปง้ร  า  มีทมิ /5,500.- เสนอราคาต  าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  38/2559

อบต.บางจานก าหนด ลว 1 ส.ค. 2559

4 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์โครงการ 26,360.00         26,360.00         ตกลงราคา หจก.อาลีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์เซอร์วิส / หจก.อาลีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์เซอร์วิส / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  38/2559

วนัแม่แหง่ชาติ 26,360.-บาท 26,360.-บาท ขายโดยตรง ลว 1 ส.ค. 2559

5 จัดจ้างประดับไฟและเครื องเสียง 5,000.00          5,000.00          ตกลงราคา นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ / นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  75/2559

โครงการวนัแม่แหง่ชาติ 5,000.-บาท 5,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 1 ส.ค. 2559

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม   พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

6 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             ตกลงราคา นางสาวเต๋น ร่วมชาติ /750.- นางสาวเต๋น ร่วมชาติ /750.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  76/2559

พร้อมเครื องดื ม ประชุมสภา รับจ้างโดยตรง ลว 1 ส.ค. 2559

สมัยสามัญที  3/2559

7 จัดจ้างท ากรวยธปู เทยีนแพร 1,000.00          1,000.00          ตกลงราคา นายกันจอน ชูทอง / 1,000.- นายกันจอน ชูทอง / 1,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  77/2559

ดอกไม้สด โครงการวนัแม่ รับจ้างโดยตรง ลว 4 ส.ค. 2559

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 1,369.60          1,369.60          ตกลงราคา อู่ ส.ช่างยนต์ / 1,369.60 บาท อู่ ส.ช่างยนต์ / 1,369.60 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  78/2559

รับจ้างโดยตรง ลว 5 ส.ค. 2559

9 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             ตกลงราคา นางสาวเต๋น ร่วมชาติ /750.- นางสาวเต๋น ร่วมชาติ /750.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  79/2559

พร้อมเครื องดื ม ประชุมสภา รับจ้างโดยตรง ลว 8 ส.ค. 2559

สมัยสามัญที  3/2559 คร้ังที  2

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 1,177.00          1,177.00          ตกลงราคา อู่ ส.ช่างยนต์ / 1,177.-บาท อู่ ส.ช่างยนต์ / 1,177.-บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  80/2559

รับจ้างโดยตรง ลว 18 ส.ค. 2559

11 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,530.00          2,530.00          ตกลงราคา ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง / ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  39/2559

2,530.-บาท 2,530.-บาท ขายโดยตรง ลว 18 ส.ค. 2559

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 271,000.00       271,000.00       สอบราคา หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ เสนอราคาต  าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที  2/2559

สายกลางบา้น หมู่ที  5 ต.บางจาน 270,000.-บาท 270,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ลว 18 ส.ค. 2559

อบต.บางจานก าหนด

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 297,000.00       297,000.00       สอบราคา หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ เสนอราคาต  าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที  3/2559

สายบา้นดอนหวัหยิน หมู่ที  9 296,000.-บาท 296,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ลว 18 ส.ค. 2559

ต.บางจาน อบต.บางจานก าหนด

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 381,400.00       381,400.00       สอบราคา หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ เสนอราคาต  าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที  4/2559

สายบา้นตาใจ หมู่ที  3 ต.บางจาน 380,000.-บาท 380,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ลว 18 ส.ค. 2559

อบต.บางจานก าหนด

15 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร 210,000.00       210,000.00       สอบราคา หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ หจก.โชควนัฉัตรทา่ยางก่อสร้าง/ เสนอราคาต  าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที  5/2559

ลูกรัง หมู่ที  6 ต.บางจาน 209,000.-บาท 209,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ลว 18 ส.ค. 2559

อบต.บางจานก าหนด

16 จัดท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  81/2559

เศรษฐกิจพอเพยีง 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 24 ส.ค. 2559

17 อาหารวา่งพร้อมเครื องดื ม , 5,000.00          5,000.00          ตกลงราคา นางวรรณา  ทองกลึง / นางวรรณา  ทองกลึง / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  82/2559

อาหารกลางวนัพร้อมเครื องดื ม 5,000.-บาท 5,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 24 ส.ค. 2559

โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง

18 จัดจ้างเช่ารถตู้ โครงการดูงาน 2,500.00          2,500.00          ตกลงราคา นายอารมณ์  เพง็พณิ / 2,500.- นายอารมณ์  เพง็พณิ / 2,500.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  83/2559

นอกสถานที  ศพด. รับจ้างโดยตรง ลว 26 ส.ค. 2559

19 อาหารวา่งพร้อมเครื องดื ม , 1,900.00          1,900.00          ตกลงราคา น.ส.เต๋น ร่วมชาติ / 1,900.- น.ส.เต๋น ร่วมชาติ / 1,900.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  84/2559

อาหารกลางวนัพร้อมเครื องดื ม รับจ้างโดยตรง ลว 26 ส.ค. 2559

โครงการดูงานนอกสถานที  ศพด.

20 จัดท าปา้ยไวนิลโครงการ 360.00             360.00             ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  85/2559

ดูงานนอกสถานที  ศพด. 360.-บาท 360.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 26 ส.ค. 2559

21 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 5,382.10          5,382.10          ตกลงราคา ร้าน ส.ไดนาโม / 5382.10บาท ร้าน ส.ไดนาโม / 5382.10บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  86/2559

รับจ้างโดยตรง ลว 26 ส.ค. 2559

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้างล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

22 จัดจ้างเช่ารถตู้ โครงการดูงาน 2,500.00          2,500.00          ตกลงราคา นายศักด์ิ  รูปทอง / 2,500.- นายศักด์ิ  รูปทอง / 2,500.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  87/2559

นอกสถานที  ศพด. รับจ้างโดยตรง ลว 26 ส.ค. 2559

23 จัดจ้างซ่อมแซมบนัไดส านักงาน 85,600.00         85,600.00         ตกลงราคา นายวชัระ บญุสร้าง / 85,600.- นายวชัระ บญุสร้าง / 85,600.- เสนอราคาต  าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

อบต.บางจาน หมู่ที  1 เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  39/2559

อบต.บางจานก าหนด ลว 30 ส.ค. 2559

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง


