
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 4,000.00          4,000.00          ตกลงราคา นายไสยาสน์  ม่วงมาลัย / นายไสยาสน์  ม่วงมาลัย / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

เก็บขยะในเขต อบต.บางจาน 4,000.-บาท 4,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  23/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 3 เม.ย. 2560

2 จ้างเหมาบริการงานคนท่าสวน 4,000.00          4,000.00          ตกลงราคา ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ดูแลรักษาสวนหย่อม 4,000.-บาท 4,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  24/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 3 เม.ย. 2560

3 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยครู 4,000.00          4,000.00          ตกลงราคา นางแปง้ร ่า  มีทมิ / 4,000.- นางแปง้ร ่า  มีทมิ /4,000.- เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  25/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 3 เม.ย. 2560

4 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             ตกลงราคา นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด / 750.- นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด / 750.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  34/2560

พร้อมเครื องดื ม ประชุมสภา รับจ้างโดยตรง ลว 3 เม.ย. 60

สมัยวสิามัญที  1/2560

5 จัดท่าปา้ยไวนิลส่งเสริมการ 5,000.00          5,000.00          ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  35/2560

ทอ่งเที ยว ต่าบลบางจาน 5,000.-บาท 5,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 3 เม.ย. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื
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หรอืจ้าง

6 ซ่อมแซมและย้ายที ติดต้ังปั๊มน้่า 3,500.00          3,500.00          ตกลงราคา ร้านพรีเมี ยมเซอร์วสิ / 3,500.- ร้านพรีเมี ยมเซอร์วสิ / 3,500.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  36/2560

รับจ้างโดยตรง ลว 18 เม.ย. 60

7 จัดซ้ือวสัดุกีฬา 48,600.00         48,600.00         ตกลงราคา ร้านเจริญพร / 48,600.-บาท ร้านเจริญพร / 48,600.-บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  8/2560

ขายโดยตรง ลว 18 เม.ย. 2560

8 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,000.00          7,000.00          ตกลงราคา ร้านตงไต๋ / 7,000.-บาท ร้านตงไต๋ / 7,000.-บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  9/2560

ขายโดยตรง ลว 18 เม.ย. 2560

9 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 3,500.00          3,500.00          ตกลงราคา นางมนพร  อ่อนอุดม / 3,500.- นางมนพร  อ่อนอุดม / 3,500.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  10/2560

ขายโดยตรง ลว 18 เม.ย. 2560

10 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 3,000.00          3,000.00          ตกลงราคา นางวรรณา  ทองกลึง / 3,000.- นางวรรณา  ทองกลึง / 3,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  37/2560

พร้อมเครื องดื ม และ อาหาร รับจ้างโดยตรง ลว 24 เม.ย. 2560

พร้อมเครื องดื ม โครงการส่งเสริมฯ

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
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