
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จัดจ้างติดไฟประดับเฉลิม 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ / นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 84/2561

พระเกียรติวนัแม่ 5,000.-บาท 5,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 6 ส.ค. 61

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ 14,995.00         14,995.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 31/2561

เฉลิมพระเกียรติวนัแม่ 14,995.-บาท 14,995.-บาท ขายโดยตรง ลว 6 ส.ค. 61

3 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             เฉพาะเจาะจง นายปรีชาพล  มากมูล / นายปรีชาพล  มากมูล / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 85/2561

พร้อมเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา 750.-บาท 750.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 9 ส.ค. 61

สมัยสามัญที่ 3/2561 คร้ังที่ 2

4 จ้างปรับปรุงระบบไมค์หอ้ง 9,786.00          9,786.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แพลนเน็ตดิจิตอล / หจก.แพลนเน็ตดิจิตอล / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 86/2561

ประชุม 9,786.-บาท 9,786.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 10 ส.ค. 61

5 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 32,000.00         32,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทย์างมิกซ์ / 32,000.- ร้านธานินทย์างมิกซ์ / 32,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 32/2561

ขายโดยตรง ลว 10 ส.ค. 2561

6 จัดซ้ือถังขยะมีฝาปดิ ขนาด 16,800.00         16,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทวสิีนพาณิชย์ / 16,800.- ร้านทวสิีนพาณิชย์ / 16,800.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 33/2561

120 ลิตร ขายโดยตรง ลว 10 ส.ค. 2561

7 จัดท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 87/2561

ศึกษานอกหอ้งเรียน 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 24 ส.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  สิงหาคม   พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
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8 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว / นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 88/2561

พร้อมเคร่ืองด่ืม และ อาหาร 750.-บาท 750.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 24 ส.ค. 2561

พร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการ

ศึกษานอกหอ้งเรียน

9 จัดจ้างเหมารถไม่ประจ าทาง 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย เครือเหลา / นายสมชาย เครือเหลา / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 89/2561

โครงการศึกษานอกหอ้งเรียน 4,500.-บาท 4,500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 24 ส.ค. 2561

10 โครงการก่อสร้างกันสาดที่ท าการ 200,000.00       200,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทองเจือ  สาระเหด็ / นายทองเจือ  สาระเหด็ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง 

ส านักงานและ ศพด.บางจาน 197,000.-บาท 197,000.-บาท รับจ้างโดยตรง เลขที่ 9/2561 

หมู่ที่ 1 ต.บางจาน ลว 30 ส.ค. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง








