
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ 9,095.00      9,095.00   ส่ังจ้าง บริษัทเลโกลัสจ ากัด บริษัทเลโกลัสจ ากัด ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 30/2561 ลว. 4/12/2560

2 ซ่อมแซมแอร์ส านักงาน 2,500.00 2,500.00   ส่ังจ้าง นายวรรรณา อาจศิริ นายวรรรณา อาจศิริ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 31/2561 ลว. 8/12/2560

3 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 440.00         440.00      ส่ังจ้าง ร้านอังคารการยาง ร้านอังคารการยาง ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 32/2561 ลว. 8/12/2560

4 จ้างท าป้ายอิงเจ็ท 860.00         860.00      ส่ังจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 33/2561 ลว. 8/12/2560

5 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 130.00         130.00      ส่ังจ้าง นายศุภเดช ชูสินชยากร นายศุภเดช ชูสินชยากร ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 34/2561 ลว. 8/12/2560

6 จ้างท าป้ายอิงเจ็ท 860.00         860.00      ส่ังจ้าง ร้านจุ๊กกู้อิงเจ็ท ร้านจุ๊กกู้อิงเจ็ท ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 35/2561 ลว. 8/12/2560

7 ส่ังจ้างท าปฎิทิน 72,000.00    72,000.00 ส่ังจ้าง นายโสภณ ประสพวงษ์ นายโสภณ ประสพวงษ์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 36/2561 ลว. 12/12/2560

8 จ้างท าอาหารประชุมสภา 3,900.00      3,900.00   ส่ังจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 37/2561 ลว. 21/12/2560

9 จ้างท าอาหารปีใหม่ 12,500.00    12,500.00 ส่ังจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 38/2561 ลว. 28/12/2560

10 จ้างท าอาหารเข้าเวรปีใหม่ 28,000.00    28,000.00 ส่ังจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 39/2561 ลว. 27/12/2560

11 จ้างท าป้ายอิงเจ็ทปีใหม่ 530.00         530.00      ส่ังจ้าง ร้านจุ๊กกู้อิงเจ็ท ร้านจุ๊กกู้อิงเจ็ท ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 40/2561 ลว. 27/12/2560

12 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์จงกลณี 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 42/2561 ลว. 29/12/2560

13 ค่าจ้างเหมาบริการทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์   นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 43/2561 ลว. 29/12/2560

14 ค่าจ้างเหมาดูแลกจิการประปา 9,000.00 9,000.00   ส่ังจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 44/2561 ลว. 29/12/2560

15 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายวันชัย  ผดุงรัตน์ นายวันชัย  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 45/2561 ลว. 29/12/2560

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาวสุมาลี  อาโยวงษ์ )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

                             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาบริการทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 46/2561 ลว. 29/12/2560

2 ค่าจ้างเหมาบริการทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 47/2561 ลว. 29/12/2560

3 ค่าจ้างเหมาบริการทัว่ไป 6,600.00 6,600.00   ส่ังจ้าง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 48/2561 ลว. 29/12/2560

4 ค่าจ้างเหมาบริการทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 49/2561 ลว. 29/12/2560

5 ส่ังจา้งเกบ็ค่าน้ าประปา1,3,5,7,9 ส่ังจ้าง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 50/2561 ลว. 29/12/2560

6 ส่ังจ้างเก็บค่าน้ าประปา2,4,6,8 ส่ังจ้าง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 51/2561 ลว. 29/12/2560

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาวสุมาลี  อาโยวงษ์ )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

                             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ


