
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 5,750.00          5,750.00          ตกลงราคา นายไสยาสน์  ม่วงมาลัย / นายไสยาสน์  ม่วงมาลัย / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

เก็บขยะในเขต อบต.บางจาน 5,750.- 5,750.- เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  19/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 มี.ค. 2560

2 จ้างเหมาบริการงานคนท่าสวน 5,750.00          5,750.00          ตกลงราคา ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ดูแลรักษาสวนหย่อม 5,750.-บาท 5,750.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  20/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 มี.ค. 2560

3 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยครู 5,750.00          5,750.00          ตกลงราคา นางแปง้ร ่า  มีทมิ / 5,750.- นางแปง้ร ่า  มีทมิ / 5,750.- เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  21/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 มี.ค. 2560

4 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ งระบบ 18,000.00         18,000.00         ตกลงราคา บ.เจริญวชิชุภณัฑ์ จก./15,580.- บ.เจริญวชิชุภณัฑ์ จก./15,580.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  3/2560

ดิจิตอล รับจ้างโดยตรง ลว 7 มี.ค. 2560

5 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 110 ซีซี 44,000.00         44,000.00         ตกลงราคา บ.พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จก./ บ.พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จก./ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย 

เกียร์อัตโนมัติ 44,000.-บาท 44,000.-บาท ขายโดยตรง เลขที  4/60 ลว 7 มี.ค. 60

6 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  22/2560

จัดเก็บภาษเีคลื อนที 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 8 มี.ค. 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  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

7 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  23/2560

ปจัฉิมนิเทศ 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 10 มี.ค. 2560

8 จัดจ้างประกอบอาหารวา่งพร้อม 1,000.00          1,000.00          ตกลงราคา นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด /1,000.- นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด /1,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  24/2560

เครื องดื ม (โครงการปจัฉิมฯ) รับจ้างโดยตรง ลว 10 มี.ค. 2560

9 จัดจ้างท่าวารสาร ฯ โครงการ 1,400.00          1,400.00          ตกลงราคา ร้านเล็กถ่ายเอกสาร/1,400.- ร้านเล็กถ่ายเอกสาร/1,400.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  25/2560

ปจัฉิมนิเทศ รับจ้างโดยตรง ลว 10 มี.ค. 2560

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ย.ูเอช.ท.ี 16,656.60         16,656.60         ตกลงราคา อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  4/2560

ปดิเทอม ภาคเรียนที  2/59 โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด ขายโดยตรง ลว 10 มี.ค. 2560

ส่าหรับโรงเรียนวดัโพธิฯ์ 16,656.60 บาท 16,656.60 บาท

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ย.ูเอช.ท.ี 6,803.40          6,803.40          ตกลงราคา อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  5/2560

ปดิเทอม ภาคเรียนที  2/59 โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด ขายโดยตรง ลว 10 มี.ค. 2560

ส่าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 6,803.40 บาท 6,803.40 บาท

12 จัดจ้างซ่อมระบบเครื องยนต์ 2,103.62          2,103.62          ตกลงราคา บ. อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จก. / บ. อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  26/2560

รถบรรทกุน้่าฯ 2,103.62 บาท 2,103.62 บาท รับจ้างโดยตรง ลว 13 มี.ค. 2560

13 จ้างเหมารถปรับอากาศโครงการ 85,000.00         85,000.00         ตกลงราคา บ.พ ี สตาร์ ทราเวล จก. / บ.พ ี สตาร์ ทราเวล จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงการจ้าง

ศึกษาดูงาน 85,000.-บาท 85,000.-บาท รับจ้างโดยตรง เลขที  22/2560

ลว 14 มี.ค. 2560

14 จัดซ้ือของสมนาคุณ โครงการ 2,400.00          2,400.00          ตกลงราคา ร้านซิน / 2,400.-บาท ร้านซิน / 2,400.-บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  6/2560

ศึกษาดูงาน ขายโดยตรง ลว 14 มี.ค. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

15 จัดซ้ือกระเปา๋ วสัดุเครื องเขียน 6,525.00          6,525.00          ตกลงราคา ร้านศึกษาภณัฑ์เพชรบรีุ / ร้านศึกษาภณัฑ์เพชรบรีุ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  7/2560

โครงการศึกษาดูงาน 6,525.-บาท 6525.-บาท ขายโดยตรง ลว 14 มี.ค. 2560

16 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             ตกลงราคา นายยอดชาย สุนทรวภิาต / นายยอดชาย สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  27/2560

ศึกษาดูงาน 500.- บาท 500.- บาท รับจ้างโดยตรง ลว 14 มี.ค. 2560

17 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 4,500.00          4,500.00          ตกลงราคา นางทรงศรี  เริงกมล / 4,500.- นางทรงศรี  เริงกมล / 4,500.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  28/2560

พร้อมเครื องดื ม และ อาหาร รับจ้างโดยตรง ลว 14 มี.ค. 2560

พร้อมเครื องดื ม โครงการศึกษาฯ

18 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการ 360.00             360.00             ตกลงราคา หจก.เพื อลุง / 360.-บาท หจก.เพื อลุง / 360.-บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  29/2560

ส่งเสริมสุขภาพ (สปสช.) รับจ้างโดยตรง ลว 28 มี.ค. 2560

19 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 3,000.00          3,000.00          ตกลงราคา นางวรรณา  ทองกลึง / 3,000.- นางวรรณา  ทองกลึง / 3,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  30/2560

พร้อมเครื องดื ม และ อาหาร รับจ้างโดยตรง ลว 28 มี.ค. 2560

พร้อมเครื องดื ม โครงการส่งเสริมฯ

20 จัดจ้างจัดท่าเอกสารประกอบ 1,200.00          1,200.00          ตกลงราคา เจ เจ ก๊อปปี้ แอนด์ คอม / เจ เจ ก๊อปปี้ แอนด์ คอม / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  31/2560

การอบรม โครงการส่งเสริมฯ 1,200.-บาท 1,200.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 28 มี.ค. 2560

21 จัดจ้างประกอบอาหารวา่งพร้อม 275.00             275.00             ตกลงราคา นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด /275.- นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด /275.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  32/2560

เครื องดื ม คณะติดตามแผนฯ รับจ้างโดยตรง ลว 28 มี.ค. 2560

22 จัดจ้างซ่อมระบบเครื องยนต์ 7,998.25          7,998.25          ตกลงราคา บ. อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จก. / บ. อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  33/2560

รถบรรทกุน้่าฯ 7,998.25 บาท 7,998.25 บาท รับจ้างโดยตรง ลว 30 มี.ค. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง




