
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 4,750.00          4,750.00          ตกลงราคา นายไสยาสน์ ม่วงมาลัย / นายไสยาสน์ ม่วงมาลัย / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

เก็บขยะในเขต อบต.บางจาน 4,750.-บาท 4,750.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  14/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 ก.พ. 2560

2 จ้างเหมาบริการงานคนท่าสวน 4,750.00          4,750.00          ตกลงราคา ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ดูแลรักษาสวนหย่อม 4,750.-บาท 4,750.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  15/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 ก.พ. 2560

3 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยครู 4,750.00          4,750.00          ตกลงราคา นางแปง้ร ่า  มีทมิ / 4,750.- นางแปง้ร ่า  มีทมิ / 4,750.- เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  16/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 ก.พ. 2560

4 จ้างเหมาโครงการต่อเติม 100,000.00       100,000.00       ตกลงราคา นายสมาน บญุมั น / 100,000.- นายสมาน บญุมั น / 100,000.- เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ส่านักงาน อบต.บางจาน เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  17/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 2 ก.พ. 2560

5 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 46,700.00         46,700.00         ตกลงราคา นายสมาน บญุมั น / 46,700.- นายสมาน บญุมั น / 46,700.- เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ราวกันตกบอ่วดัใหม่ ม.1 เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  18/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 2 ก.พ. 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

6 จ้ดจ้างประกอบอาหารพร้อม 750.00             750.00             ตกลงราคา นางสาวพมิพ ์แดงประเสริฐ / นางสาวพมิพ ์แดงประเสริฐ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  18/2560

เครื องดื มประชุมคณะกรรมการ 750.-บาท 750.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 2 ก.พ. 60

พจิารณาแผน

7 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             ตกลงราคา นางสาวพมิพ ์แดงประเสริฐ / นางสาวพมิพ ์แดงประเสริฐ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  19/2560

พร้อมเครื องดื ม ประชุมสภา 750.-บาท 750.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 6 ก.พ. 60

สมัยสามัญที  1/2560

8 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 46,300.00         46,300.00         ตกลงราคา ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย

45,300.-บาท 45,300.-บาท ขายโดยตรง เลขที  3/2560

ลว 21 ก.พ. 2560

9 จัดจ้างซ่อมแอร์ รถ อปพร. 4,055.30          4,055.30          ตกลงราคา ส.ไดนาโม / 4,055.30 บาท ส.ไดนาโม / 4,055.30 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  20/2560

รับจ้างโดยตรง ลว 22 ก.พ. 2560

10 จัดจ้างซ่อมแซมคลัช รถบรรทกุ 7,468.60          7,468.60          ตกลงราคา อู่ ส.ช่างยนต์ / 7,468.60 บาท อู่ ส.ช่างยนต์ / 7,468.60 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  21/2560

ขยะ รับจ้างโดยตรง ลว 22 ก.พ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง


