
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 18,000.00         18,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไสยาสน์ ม่วงมาลัย / นายไสยาสน์ ม่วงมาลัย / เสนอราคาต ่าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

เก็บขยะในเขต อบต.บางจาน 18,000.-บาท 18,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ปฏบิติังาน เลขที  1/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 ต.ค. 2561

2 จ้างเหมาบริการงานคนท่าสวน 18,000.00         18,000.00         เฉพาะเจาะจง ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / เสนอราคาต ่าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ดูแลรักษาสวนหย่อม 18,000.-บาท 18,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ปฏบิติังาน เลขที  2/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 ต.ค. 2561

3 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยครู 18,000.00         18,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  หอมจันทร์ / นางสาวสุวรรณา  หอมจันทร์ / เสนอราคาต ่าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 18,000.-บาท 18,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ปฏบิติังาน เลขที  3/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 ต.ค. 2561

4 จ้างก่าจัดขยะมูลฝอยและ 219,600.00       219,600.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. / บ. เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. / เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

สิ งปฏกิูล 219,600.-บาท 219,600.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที  เลขที  1/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 1 ต.ค. 2561

5 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 96,000.00         96,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  1/2562

96,000.-บาท 96,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 1 ต.ค. 2561

6 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 6,000.00          6,000.00          เฉพาะเจาะจง บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  2/2562

6,000.-บาท 6,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 1 ต.ค. 2561

ล าดับที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้างงานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

7 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 48,000.00         48,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  3/2562

48,000.-บาท 48,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 1 ต.ค. 2561

8 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 3,600.00          3,600.00          เฉพาะเจาะจง บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  4/2562

3,600.-บาท 3,600.-บาท ขายโดยตรง ลว 1 ต.ค. 2561

9 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 48,000.00         48,000.00         เฉพาะเจาะจง บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  5/2562

48,000.-บาท 48,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 1 ต.ค. 2561

10 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 216,000.00       216,000.00       เฉพาะเจาะจง บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  6/2562

216,000.-บาท 216,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 1 ต.ค. 2561

11 จัดซ้ือหนังสือพมิพร์ายวนัส่าหรับ 12,520.00         12,520.00         เฉพาะเจาะจง นายนกุล  ศาสตรสาธิต นายนกุล  ศาสตรสาธิต เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งซ้ือ เลขที  7/2562

ที อ่านหนังสือประจ่าหมู่บา้น 12,520.-บาท 12,520.-บาท ขายโดยตรง ลว 2 ต.ค. 2561

และส่านักงาน อบต.บางจาน

12 จ้างที ปรึกษาด่าเนินการส่ารวจ 20,000.00         20,000.00         เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขต มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขต เสนอราคาต ่าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

ความพงึพอใจ สารสนเทศเพชรบรีุ / 20,000.- สารสนเทศเพชรบรีุ / 20,000.- เปน็ไปตามเงื อนไขที  เลขที  2/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 17 ต.ค. 2561

13 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 44,744.00         44,744.00         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที  2/61 โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด ขายโดยตรง เลขที  1/2562 

ส่าหรับโรงเรียนวดัโพธิฯ์ 44,744.- บาท 44,744.- บาท ลว 30 ต.ค. 2561

14 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 19,740.00         19,740.00         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที  2/61 โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด โคนมชะอ่า - หว้ยทราย จ่ากัด ขายโดยตรง เลขที  2/2562 

ส่าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 19,740.- บาท 19,740.- บาท ลว 30 ต.ค. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

ล าดับที่ ราคากลางงานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



6

7

8

11

12



13


