
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จัดท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 23/2562

พฒันาศักยภาพผู้พกิาร 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

2 จัดจ้างประกอบอาหารพร้อม 14,000.00         14,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  แก้วทพิย์ / นางสมหมาย  แก้วทพิย์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 24/2562

เคร่ืองด่ืม โครงการพฒันาศักย 14,000.-บาท 14,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

ภาพผู้พกิาร

3 จัดจ้างติดต้ังเต็นทโ์ครงการ 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 25/2562

พฒันาศักยภาพผู้พกิาร 2,000.-บาท 2,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

4 จ้างส ารวจสุนัขและแมว 3,867.00          3,867.00          เฉพาะเจาะจง นายนัดถภษูติ  หุ่นกรีด / นายนัดถภษูติ  หุ่นกรีด / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 26/2562

3,867.-บาท 3,867.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักงาน 14,547.00         14,547.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 12/2562

ปลัด) 14,547.-บาท 14,547.-บาท ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 14,703.00         14,703.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 13/2562

14,703.-บาท 14,703.-บาท ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองสวสัฯ) 4,000.00          4,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 14/2562

4,000.-บาท 4,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  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

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 3,871.00          3,871.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 15/2562

3,871.-บาท 3,871.-บาท ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

9 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 15,020.00         15,020.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 16/2562

(ส านักงานปลัด) 15,020.-บาท 15,020.-บาท ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

10 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,810.00          7,810.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 17/2562

(ศพด.) 7,810.-บาท 7,810.-บาท ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

11 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ย.ูเอช.ท.ี 17,125.80         17,125.80         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 18/2562

ปดิเทอม ภาคเรียนที่ 2/61 โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากัด โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากัด ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

ส าหรับโรงเรียนวดัโพธิฯ์ 17,125.80 บาท 17,125.80 บาท

12 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ย.ูเอช.ท.ี 8,914.80          8,914.80          เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 19/2562

ปดิเทอม ภาคเรียนที่ 2/61 โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากัด โคนมหนองโพราชบรีุ จ ากัด ขายโดยตรง ลว 1  มี.ค. 62

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 8,914.80 บาท 8,914.80 บาท

13 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงโครงการ 16,494.00         16,494.00         เฉพาะเจาะจง บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / บ. เพยีวพลังงานไทย จก. / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 20/2562

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 16,494.-บาท 16,494.-บาท ขายโดยตรง ลว 8  มี.ค. 62

14 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 27/2562

ส่งเสริมศูนย์พฒันาครอบครัว 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 11  มี.ค. 62

15 จัดจ้างติดต้ังเต็นทโ์ครงการ 2,000.00          2,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 28/2562

ส่งเสริมศูนย์พฒันาครอบครัว 2,000.-บาท 2,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 11  มี.ค. 62

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

16 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 14,000.00         14,000.00         เฉพาะเจาะจง นางทองหล่อ  ตึกพราย / นางทองหล่อ  ตึกพราย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 29/2562

เคร่ืองด่ืม และอาหารวา่งพร้อม 14,000.-บาท 14,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 11  มี.ค. 62

เคร่ืองด่ืม โครงการส่งเสริม

ศูนย์พฒันาครอบครัว

17 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  แก้วทพิย์ / นางสมหมาย  แก้วทพิย์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 30/2562

เคร่ืองด่ืม โครงการส่งเสริม 5,000.-บาท 5,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 13  มี.ค. 62

และพฒันากิจกรรมเด็กฯ

18 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 31/2562

ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมเด็กฯ 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 13  มี.ค. 62

19 จัดจ้างติดต้ังเต็นทโ์ครงการ 1,600.00          1,600.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ น.ส.ประภสัสร  อินทราพงษ ์/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 32/2562

ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมเด็กฯ 1,600.-บาท 1,600.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 13  มี.ค. 62

20 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ 16,590.00         16,590.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณากิจเจริญ / ร้านวรรณากิจเจริญ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 21/2562

ส่งเสริมและพฒันากิจกรรมเด็กฯ 16,590.-บาท 16,590.-บาท ขายโดยตรง ลว 13  มี.ค. 62

21 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 5,500.00          5,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 22/2562

กองคลัง 5,500.-บาท 5,500.-บาท ขายโดยตรง ลว 15  มี.ค. 62

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 11,000.00         11,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 23/2562

ส านักปลัด 11,000.-บาท 11,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 15  มี.ค. 62

23 จัดจ้างเช็คระยะรถ บธ 4293 1,950.00          1,950.00          เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์  เอมเจริญ / นายสมโภชน์  เอมเจริญ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 33/2562

ที่ระยะ 100,000 กม. 1,950.-บาท 1,950.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 22  มี.ค. 62

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

24 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,970.00          1,970.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / นายอัมพร  ศรวลัิย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 34/2562

ขงง 201 1,970.-บาท 1,970.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 22  มี.ค. 62

25 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,980.00          1,980.00          เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / นายอัมพร  ศรวลัิย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 35/2562

1 กฉ 373 1,980.-บาท 1,980.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 22  มี.ค. 62

26 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             เฉพาะเจาะจง นายปรีชาพล  มากมูล / นายปรีชาพล  มากมูล / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 36/2562

พร้อมเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา 750.-บาท 750.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 22  มี.ค. 62

สมัยวสิามัญที่ 1/2562

27 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 37/2562

ปจัฉิมนิเทศ 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 22  มี.ค. 62

28 จัดจ้างประกอบอาหารวา่งพร้อม 1,375.00          1,375.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว / นางสาวพรพรรณ  จันทร์เขียว / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 38/2562

เคร่ืองด่ืม (โครงการปจัฉิมฯ) 1,375.-บาท 1,375.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 22  มี.ค. 62

29 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 49,020.00         49,020.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2562

(ส านักงานปลัด) 49,020.-บาท 49,020.-บาท ขายโดยตรง ลว 25  มี.ค. 62

30 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 35,380.00         35,380.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 25/2562

(กองคลัง) 35,380.-บาท 35,380.-บาท ขายโดยตรง ลว 25  มี.ค. 62

31 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 13,700.00         13,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 26/2562

(กองช่าง) 13,700.-บาท 13,700.-บาท ขายโดยตรง ลว 25  มี.ค. 62

32 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 21,900.00         21,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ ร้านเบสเทคโนโลยี เซอร์วสิ/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 27/2562

(กองสวสั) 21,900.-บาท 21,900.-บาท ขายโดยตรง ลว 25  มี.ค. 62

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง










