
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 5,250.00          5,250.00          ตกลงราคา นายไสยาสน์  ม่วงมาลัย / นายไสยาสน์  ม่วงมาลัย / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

เก็บขยะในเขต อบต.บางจาน 5,250.-บาท 5,250.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  26/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 พ.ค. 2560

2 จ้างเหมาบริการงานคนท่าสวน 5,250.00          5,250.00          ตกลงราคา ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ดูแลรักษาสวนหย่อม 5,250.-บาท 5,250.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  27/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 พ.ค. 2560

3 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยครู 5,250.00          5,250.00          ตกลงราคา นางแปง้ร ่า  มีทมิ / 5,250.- นางแปง้ร ่า  มีทมิ /5,250.- เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เปน็ไปตามเงื อนไขที เลขที  28/2560

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 พ.ค. 2560

4 จ้างเหมาค่าก่าจัดมูลฝอยฯ 100,000.00       100,000.00       ตกลงราคา บ. อังรุ่งโรจน์ จก. / 100,000.- บ. อังรุ่งโรจน์ จก. / 100,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงการจ้าง

รับจ้างโดยตรง เลขที  29/2560

ลว 1 พ.ค. 2560

5 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             ตกลงราคา นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด / 750.- นางศิริรัตน์  หุ่นกรีด / 750.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  38/2560

พร้อมเครื องดื ม ประชุมสภา รับจ้างโดยตรง ลว 2 พ.ค.. 60

สมัยสามัญที  2/2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  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 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 8,000.00          8,000.00          ตกลงราคา นางวรรณา  ทองกลึง / 8,000.- นางวรรณา  ทองกลึง / 8,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  39/2560

พร้อมเครื องดื ม และ อาหาร รับจ้างโดยตรง ลว 3 พ.ค.. 60

พร้อมเครื องดื ม โครงการพฒันา

ศักยภาพผู้พกิาร

7 จัดท่าปา้ยไวนิลโครงการพฒันา 500.00             500.00             ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  40/2560

ศักยภาพผู้พกิาร 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 3 พ.ค. 60

8 จัดซ้ือหมึกเครื องถ่ายเอกสาร 4,200.00          4,200.00          ตกลงราคา ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  11/2560

4,200.-บาท 4,200.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 60

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,470.00         20,470.00         ตกลงราคา ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  12/2560

(ส่านักงานปลัด) 20,470.-บาท 20,470.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 15,000.00         15,000.00         ตกลงราคา ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  13/2560

(กองคลัง) 15,000.-บาท 15,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,200.00          7,200.00          ตกลงราคา ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  14/2560

(กองช่าง) 7,200.-บาท 7,200.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 24,800.00         24,800.00         ตกลงราคา ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  15/2560

(กองคลัง) 24,800.-บาท 24,800.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน 22,900.00         22,900.00         ตกลงราคา ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์/ ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  16/2560

(ส่านักงานปลัด) 22,900.-บาท 22,900.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน 17,000.00         17,000.00         ตกลงราคา ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์/ ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  17/2560

(กองคลัง) 17,000.-บาท 17,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

15 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน 19,500.00         19,500.00         ตกลงราคา ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์/ ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  18/2560

(ศพด.) 17,000.-บาท 17,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

16 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (ส่านักงาน 5,780.00          5,780.00          ตกลงราคา หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  19/2560

ปลัด) 5,780.-บาท 5,780.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

17 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (กองคลัง) 12,015.00         12,015.00         ตกลงราคา หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  20/2560

12,015.-บาท 12,015.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

18 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (กองช่าง) 5,255.00          5,255.00          ตกลงราคา หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  21/2560

5,255.-บาท 5,255.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

19 จัดซ้ือวสัดุส่านักงาน (กองสวสัฯ) 3,529.00          3,529.00          ตกลงราคา หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  22/2560

3,529.-บาท 3,529.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

20 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 13,925.00         13,925.00         ตกลงราคา หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  23/2560

(ส่านักงานปลัด) 13,925.-บาท 13,925.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

21 จัดจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 5,800.00          5,800.00          ตกลงราคา ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  41/2560

(กองคลัง) 5,800.-บาท 5,800.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

22 จัดจ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 4,600.00          4,600.00          ตกลงราคา ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  42/2560

(ส่านักงานปลัด) 4,600.-บาท 4,600.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

23 จัดจ้างเข้าเล่มกระดูกงู 2,495.00          2,495.00          ตกลงราคา หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  43/2560

(กองคลัง) 2,495.-บาท 2,495.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 พ.ค. 2560

24 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 42,770.00         42,770.00         ตกลงราคา อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที  1/60 โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด ขายโดยตรง เลขที  5/2560

ส่าหรับโรงเรียนวดัโพธิฯ์ 42,770.-บาท 42,770.-บาท ลว 11 พ.ค. 2560

25 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 19,082.00         19,082.00         ตกลงราคา อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที  1/60 โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด ขายโดยตรง เลขที  6/2560 

ส่าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 19,082.-บาท 19,082.-บาท ลว 11 พ.ค. 2560

26 จัดจ้างเช็คระยะ รถบรรทกุ 12,654.89         12,654.89         ตกลงราคา อู่ ส.ช่างยนต์ /12,654.89 บาท อู่ ส.ช่างยนต์ /12,654.89 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  44/2560

ขยะ 150,000 ก.ม. รับจ้างโดยตรง ลว 15 พ.ค. 2560

27 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 3,000.00          3,000.00          ตกลงราคา นางวรรณา  ทองกลึง / 3,000.- นางวรรณา  ทองกลึง / 3,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  45/2560

พร้อมเครื องดื ม และ อาหาร รับจ้างโดยตรง ลว 19 พ..ค. 2560

พร้อมเครื องดื ม โครงการ (สปสช.)

28 จัดท่าปา้ยไวนิลโครงการพฒันา 1,300.00          1,300.00          ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  46/2560

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 1,300.-บาท 1,300.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 24 พ.ค. 60

29 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 3,750.00          3,750.00          ตกลงราคา นางนิยม  ตึกพราย / 3,750.- นางนิยม  ตึกพราย / 3,750.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  47/2560

พร้อมเครื องดื ม และ อาหาร รับจ้างโดยตรง ลว 24 พ..ค. 2560

พร้อมเครื องดื ม โครงการเมือง

น่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

30 จัดท่าปา้ยประชาสัมพนัธค่์าขวญั 600.00             600.00             ตกลงราคา นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  48/2560

ส่งเสริมคุณธรรม 600.-บาท 600.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 24 พ.ค. 60

31 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์อบรม 11,900.00         11,900.00         ตกลงราคา บ. เอส แอล พ ีเพชรบรีุ จก./ บ. เอส แอล พ ีเพชรบรีุ จก./ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  24/2560

โครงการพฒันาเมืองน่าอยู่ 11,900.-บาท 11,900.-บาท ขายโดยตรง ลว 24 พ.ค. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง


