
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 28,000.00         28,000.00         เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท ์ นาคพลู / นายยุรนันท ์ นาคพลู / เสนอราคาต ่าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ด้านระบบไฟฟา้ 28,000.-บาท 28,000.-บาท เปน็ไปตามเงื อนไขที ปฏบิติังาน เลขที  4/2562

2 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลวนัดินโลก 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  1/2562

500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 3 ธ.ค. 2561

3 จดัจา้งท่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3,600.00          3,600.00          เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  2/2562

การเสียภาษเีพื อเพิ มประสิทธฯิ 3,600.-บาท 3,600.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 11 ธ.ค. 2561

4 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  3/2562

พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุฯ 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 21 ธ.ค. 2561

5 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 14,000.00         14,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  แก้วทพิย์ / นางสมหมาย  แก้วทพิย์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  4/2562

เครื องดื ม และอาหารวา่งพร้อม 14,000.-บาท 14,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 21 ธ.ค. 2561

เครื องดื ม โครงการพฒันา

ศักยภาพอายุต่าบลบางจาน

6 จัดจ้างเครื องเสียงโครงการ 1,500.00          1,500.00          เฉพาะเจาะจง นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ / นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  5/2562

พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุฯ 1,500.-บาท 1,500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 21 ธ.ค. 2561

7 จัดจ้างเต็นทโ์ครงการพฒันา 1,600.00          1,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวประภสัสร อินทราพงษ์/ นางสาวประภสัสร อินทราพงษ์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  6/2562

ศักยภาพอายุฯ 1,600.-บาท 1,600.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 21 ธ.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธันวาคม  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

8 จ้างตรวจเช็คบอลวาล์วเปดิ , ปดิ 4,012.50          4,012.50          เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ / 4,012.50 บาท อู่ ส.ช่างยนต์ / 4,012.50 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  7/2562

น ่า รถบรรทกุน ่า รับจ้างโดยตรง ลว 21 ธ.ค. 2561

9 จ้างเช็คระยะรถบรรทกุขยะ 5,778.00          5,778.00          เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ / 5,778.- บาท อู่ ส.ช่างยนต์ / 5,778.- บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  8/2562

ที  180,000 กิโลเมตร รับจ้างโดยตรง ลว 21 ธ.ค. 2561

10 จัดจ้างท่าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบสั งจ้าง เลขที  9/2562

ลดอุบติัเหตุ (วนัปใีหม่) 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 21 ธ.ค. 2561

11 จัดซื ออาหารเสริม (นม) 31,320.80         31,320.80         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซื อขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที  2/61 โคนมหนองโพ ราชบรีุ จ่ากัด โคนมหนองโพ ราชบรีุ จ่ากัด ขายโดยตรง เลขที  3/2562 

ส่าหรับโรงเรียนวดัโพธิฯ์ 31,320.80 บาท 31,320.80 บาท ลว 21 ธ.ค. 2561

12 จัดซื ออาหารเสริม (นม) 13,818.00         13,818.00         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ่านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซื อขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที  2/61 โคนมหนองโพ ราชบรีุ จ่ากัด โคนมหนองโพ ราชบรีุ จ่ากัด ขายโดยตรง เลขที  4/2562 

ส่าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 13,818.- บาท 13,818.- บาท ลว 21 ธ.ค. 2561

13 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  5/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 28 ธ.ค. 2561

14 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  6/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 28 ธ.ค. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ

รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

15 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  7/2562

อบต.บางจานก่าหนด ลว 28 ธ.ค. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง


