
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 4,000.00          4,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 19/2564

กองคลัง 4,000.-บาท 4,000.-บาท ขายโดยตรง ลว 2  มี.ค. 64

2 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 6,500.00          6,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / ร้านชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 20/2564

กองช่าง 6,500.-บาท 6,500.-บาท ขายโดยตรง ลว 2  มี.ค. 64

3 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 300.00             300.00             เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / นายอัมพร  ศรวลัิย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 18/2564

ขงง 201 300.-บาท 300.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 4  มี.ค. 64

4 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 360.00             360.00             เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / นายอัมพร  ศรวลัิย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 19/2564

360.-บาท 360.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 4  มี.ค. 64

5 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 780.00             780.00             เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / นายอัมพร  ศรวลัิย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 20/2564

1 กช 8743 780.-บาท 780.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 4  มี.ค. 64

6 จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 700.00             700.00             เฉพาะเจาะจง นายอัมพร  ศรวลัิย / นายอัมพร  ศรวลัิย / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 21/2564

1 กฉ 373 700.-บาท 700.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 4  มี.ค. 64

7 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 3,500.00          3,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / ร้านเพชรบรีุก๊อปปี้เซ็นเตอร์ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 22/2564

เอกสาร 3,500.-บาท 3,500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 4  มี.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

8 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองเล่ือยยนต์ 941.60             941.60             เฉพาะเจาะจง นายสุจิตร  แซ่คู / 941.60 บาท นายสุจิตร  แซ่คู / 941.60 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 23/2564

รับจ้างโดยตรง ลว 5  มี.ค. 64

9 จัดจ้างเช็คระยะ 104,000 กม. 2,230.00          2,230.00          เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ เอมเจริญ / นายสมโภชน์ เอมเจริญ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 24/2564

รถ อปพร. 2,230.-บาท 2,230.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 5  มี.ค. 64

10 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟ 1,005.80          1,005.80          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ไดนาโม / 1,005.80 บาท ร้าน ส.ไดนาโม / 1,005.80 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 25/2564

รถบรรทกุน้้า รับจ้างโดยตรง ลว 5  มี.ค. 64

11 จัดจ้างเช็คระบบไฟและเปล่ียน 7,960.80          7,960.80          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ไดนาโม / 7,960.80 บาท ร้าน ส.ไดนาโม / 7,960.80 บาท เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 26/2564

แบตเตอร่ีรถบรรทกุขยะ รับจ้างโดยตรง ลว 5  มี.ค. 64

12 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 42,000.00         42,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไสยาสน์ ม่วงมาลัย / นายไสยาสน์ ม่วงมาลัย / เสนอราคาต่ าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

เก็บขยะในเขต อบต.บางจาน 42,000.-บาท 42,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ปฏบิติังาน เลขที่ 7/2564

อบต.บางจานก าหนด ลว 31  มี.ค. 64

13 จ้างเหมาบริการงานคนท าสวน 36,000.00         36,000.00         เฉพาะเจาะจง ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / ส.อ.เผดิมศักด์ิ พุ่มดอกไม้ / เสนอราคาต่ าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ดูแลรักษาสวนหย่อม 36,000.-บาท 36,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ปฏบิติังาน เลขที่ 8/2564

อบต.บางจานก าหนด ลว 31  มี.ค. 64

14 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 36,000.00         36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ทองค า / นายอรรถพล  ทองค า / เสนอราคาต่ าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ท าความสะอาดในเขต 36,000.-บาท 36,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ปฏบิติังาน เลขที่ 9/2564

อบต.บางจาน อบต.บางจานก าหนด ลว 31  มี.ค. 64

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

15 จ้างเหมาบริการงานคนงาน 42,000.00         42,000.00         เฉพาะเจาะจง นายยุรนันท ์ นาคพลู / นายยุรนันท ์ นาคพลู / เสนอราคาต่ าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ด้านระบบไฟฟา้ 42,000.-บาท 42,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ปฏบิติังาน เลขที่ 10/2564

อบต.บางจานก าหนด ลว 31  มี.ค. 64

16 จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยครู 36,000.00         36,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณอนงค์  สุขศิริ / นางสาววรรณอนงค์  สุขศิริ / เสนอราคาต่ าสุดและ ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 36,000.-บาท 36,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่ ปฏบิติังาน เลขที่ 11/2564

อบต.บางจานก าหนด ลว 31  มี.ค. 64

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง












