
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต 1,100.00          1,100.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / 1,100.- นายอัมพร  ศรวลัิย / 1,100.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 90/2561

ขขษ 545 รับจ้างโดยตรง ลว 3 ก.ย. 2561

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 20,200.00         20,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ / ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 34/2561

19,200.- บาท 19,200.- บาท ขายโดยตรง ลว 3 ก.ย. 2561

3 จัดซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์ 11,500.00         11,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 35/2561

11,500.-บาท 11,500.-บาท ขายโดยตรง ลว 3 ก.ย. 2561

4 จัดซ้ือชั้นแฟม้ 4 ชั้น 4,500.00          4,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 36/2561

4,500.-บาท 4,500.-บาท ขายโดยตรง ลว 3 ก.ย. 2561

5 จ้างซ่อมระบบไฟ ระบบพวง 23,770.00         23,770.00         เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์  เอมเจริญ / นายสมโภชน์  เอมเจริญ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 91/2561

มาลัยรถ กค 4858 และซ่อม 23,770.-บาท 23,770.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 7 ก.ย. 2561

ระบบคลัช บธ 4293

6 จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิก 12,055.40         12,055.40         เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ / 12,005.40 บาท อู่ ส.ช่างยนต์ / 12,005.40 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 92/2561

รถบรรทกุขยะ รับจ้างโดยตรง ลว 7 ก.ย. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน   พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

7 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 625.00             625.00             เฉพาะเจาะจง นายปรีชาพล มากมูล / 625.- นายปรีชาพล มากมูล / 625.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 92/2561

พร้อมเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะ รับจ้างโดยตรง ลว 7 ก.ย. 2561

กรรมการติดตามผลแผนพฒันาฯ

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 232,900.00       232,900.00       e-bidding บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที1่0/2561

ซอย 3 บา้นหนองเปด็น้ า ม.2 175,000.-บาท 175,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ลว 7 ก.ย. 2561

อบต.บางจานก าหนด

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 340,200.00       340,200.00       e-bidding บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที1่1/2561

ซอย 4 บา้นหนองเปด็น้ า ม.2 259,000.-บาท 259,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ลว 7 ก.ย. 2561

อบต.บางจานก าหนด

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 446,700.00       446,700.00       e-bidding บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที1่2/2561

เสริมเหล็ก ซอย 2 บา้นวดัชีสาม 375,000.-บาท 375,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ลว 7 ก.ย. 2561

ม.1 (พร้อมทอ่ระบายน้ า) อบต.บางจานก าหนด

11 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 1,165,000.00    1,137,700.00    e-bidding บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / บริษทั แหวนวฒันา จ ากัด / เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที1่3/2561

แอสฟลัติกคอนกรีตสายกลางบา้น 955,000.-บาท 955,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ลว 7 ก.ย. 2561

ม.1 ,ม.3 ,ม.4 อบต.บางจานก าหนด

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 684,000.00       684,000.00       e-bidding บริษทั เอสอาร์ คอนส์ จ ากัด / บริษทั เอสอาร์ คอนส์ จ ากัด / เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้าง เลขที1่4/2561

ซอย 6 หมู่ที่ 9 441,000.-บาท 441,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ลว 7 ก.ย. 2561

อบต.บางจานก าหนด

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 118,000.00       118,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนฤชล แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ/ ร้านนฤชล แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 37/2561

(แอร์ส านักงาน) 108,000.-บาท 108,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 12 ก.ย. 2561

14 จัดซ้ือถังขยะมีฝาปดิ ขนาด 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านทวสิีนพาณิชย์ / 2,000.- ร้านทวสิีนพาณิชย์ / 2,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 38/2561

120 ลิตร ขายโดยตรง ลว 12 ก.ย. 2561

15 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ย.ูเอช.ท.ี 7,038.00          7,038.00          เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 39/2561

ปดิเทอม ภาคเรียนที่ 1/61 โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด ขายโดยตรง ลว 12 ก.ย. 2561

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 7,038.- บาท 7,038.- บาท

16 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ย.ูเอช.ท.ี 15,952.80         15,952.80         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 40/2561

ปดิเทอม ภาคเรียนที่ 1/61 โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด ขายโดยตรง ลว 12 ก.ย. 2561

ส าหรับโรงเรียนวดัโพธิฯ์ 15,952.80 บาท 15,952.80 บาท

17 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,200.00          4,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 41/2561

4,200.-บาท 4,200.-บาท ขายโดยตรง ลว 17 ก.ย. 2561

18 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 950.00             950.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง / ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 42/2561

950.-บาท 950.-บาท ขายโดยตรง ลว 17 ก.ย. 2561

19 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,440.00          2,440.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง / ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 43/2561

2,440.-บาท 2,440.-บาท ขายโดยตรง ลว 17 ก.ย. 2561

20 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 9,730.00          9,730.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง / ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 44/2561

(กองช่าง) 9,730.-บาท 9,730.-บาท ขายโดยตรง ลว 17 ก.ย. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

21 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,480.00          3,480.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง / ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 45/2561

3,480.-บาท 3,480.-บาท ขายโดยตรง ลว 17 ก.ย. 2561

22 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 6,664.00          6,664.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง / ร้านอรุณไฟฟา้ - ก่อสร้าง เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 46/2561

(ส านักงานปลัด) 6,664.-บาท 6,664.-บาท ขายโดยตรง ลว 17 ก.ย. 2561

23 จัดซ้ือรถกระเช้าซ่อมไฟฟา้ 2,300,000.00    2,300,000.00    e-bidding บริษทั เมกา เอ็ม บอด้ีทรัค บริษทั เมกา เอ็ม บอด้ีทรัค เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 1/2561

แอนด์ อีควปิเมนท ์จ ากัด / แอนด์ อีควปิเมนท ์จ ากัด / เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ลว 19 ก.ย. 2561

2,290,000.-บาท 2,290,000.-บาท อบต.บางจานก าหนด

24 จัดจ้างซ่อมแซม ระบบไฟ ระบบแอร์ 28,462.00         28,462.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ไดนาโม/ 28,462.- บาท ร้าน ส.ไดนาโม/ 28,462.- บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 94/2561

รถบรรทกุขยะ รับจ้างโดยตรง ลว 20 ก.ย. 2561

25 จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 35,100.00         35,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทวทีรัพย์เพชรบรีุ /35,100.- ร้านทวทีรัพย์เพชรบรีุ /35,100.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 47/2561

ขายโดยตรง ลว 25 ก.ย. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้างล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง









สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 1/2561


