
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จัดจ้างติดต้ังเต็นทโ์ครงการ 4,800.00          4,800.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 10/2562

วนัเด็กแหง่ชาติ 4,800.-บาท 4,800.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 7 ม.ค. 2562

2 จัดจ้างตกแต่งเวทแีละติดต้ัง 2,500.00          2,500.00          เฉพาะเจาะจง นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ/ นายบญุธรรม  แดงประเสริฐ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 11/2562

เคร่ืองเสียงโครงการวนัเด็กฯ 2,500.-บาท 2,500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 7 ม.ค. 2562

3 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 12/2562

วนัเด็กแหง่ชาติ 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 7  ม.ค. 2562

4 จ้างเหมาอาหารวา่งพร้อม 8,000.00          8,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณิการ์ ทองลอย / นางสาวสุพรรณิการ์ ทองลอย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 8/2562

เคร่ืองด่ืม โครงการจัดงาน 8,000.-บาท 8,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 8 ม.ค. 2562

วนัเด็กแหง่ชาติ

5 จัดซ้ือของรางวลั , วสัดุอุปกรณ์ 11,070.00         11,070.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจีระภา ไชยโชติกิต / นางสาวจีระภา ไชยโชติกิต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 8/2562

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ 11,070.-บาท 11,070.-บาท ขายโดยตรง ลว 8 ม.ค. 2562

ส าหรับเด็กโครงการวนัเด็กฯ

6 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เพื่อลุง / 500.-บาท หจก.เพื่อลุง / 500.-บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 13/2562

ประชุมประชาคมผู้สูงอายุ รับจ้างโดยตรง ลว 11 ม.ค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

7 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสายหยุด  อาลัย / นางสายหยุด  อาลัย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 14/2562

เคร่ืองด่ืม และอาหารวา่งพร้อม 9,000.-บาท 9,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 11 ม.ค. 2562

เคร่ืองด่ืม โครงการประชุม

ประชาคมผู้สูงอายุ

8 จัดจ้างประกอบอาหารวา่งพร้อม 625.00             625.00             เฉพาะเจาะจง นายปรีชาพล  มากมูล / 625.- นายปรีชาพล  มากมูล / 625.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 15/2562

เคร่ืองด่ืม คณะกรรมการพฒันา รับจ้างโดยตรง ลว 11 ม.ค. 2562

ทอ้งถิ่น อบต.บางจาน

9 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับหอ้ง 28,000.00         28,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยีเซอร์วสิ / ร้านเบสเทคโนโลยีเซอร์วสิ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 10/2562

เรียนโครงการพฒันาคุณภาพ 28,000.- บาท 28,000.- บาท ขายโดยตรง ลว 15 ม.ค. 2562

การศึกษา DLTV

10 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านักงาน 34,400.00         34,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยีเซอร์วสิ / ร้านเบสเทคโนโลยีเซอร์วสิ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 11/2562

กองคลัง 34,400.- บาท 34,400.- บาท ขายโดยตรง ลว 23 ม.ค. 2562

11 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,320.00          1,320.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / 1,320.- นายอัมพร  ศรวลัิย / 1,320.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 16/2562

รับจ้างโดยตรง ลว 25 ม.ค. 2562

12 จ้างเช็คระยะรถ อบต.บางจาน 2,010.00          2,010.00          เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์  เอมเจริญ / นายสมโภชน์  เอมเจริญ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 17/2562

หมายเลขทะเบยีน กค 4858 2,010.-บาท 2,010.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 25 ม.ค. 2562

ที่ระยะ 176,000

13 จ้างเปล่ียนเคร่ืองฟดีกระดาษ 2,400.00          2,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 18/2562

เคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.-บาท 2,400.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 25 ม.ค. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง






