
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ส่ังซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 44,000.00    44,000.00   ส่ังซ้ือ บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 24/2561 ลว. 23/01/2561

2 ส่ังซ้ือคอมพิวเตอร์กองคลัง 44,000.00 44,000.00   ส่ังซ้ือ บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 25/2561 ลว. 23/01/2561

3 ค่ำวัสดุหินคลุก 19,800.00    19,800.00   ส่ังซ้ือ นำยอดิศักด์ิ มำนำมไทย นำยอดิศักด์ิ มำนำมไทย เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 25/2561 ลว. 23/01/2561

4 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 28,200.00    28,200.00   ส่ังซ้ือ บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 27/2561 ลว. 23/01/2561

5 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองคลัง 10,000.00    10,000.00   ส่ังซ้ือ บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 28/2561 ลว. 23/01/2561

6 จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองช่ำง 2,500.00 2,500.00     ส่ังซ้ือ บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 29/2561 ลว. 23/01/2561

7 วัสดุวิทยำศำสตร์ 72,640.00 72,640.00   ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 31/2561 ลว. 26/01/2561

แมนเน็จเมนท์ จ ำกัด  แมนเน็จเมนท์ จ ำกัด  
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 34,900.00    34,900.00   ส่ังซ้ือ บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 32/2561 ลว. 26/01/2561

9 วัสดุวิทยำศำสตร์ 82,675.42    82,675.42   ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 33/2561 ลว. 26/01/2561

แมนเน็จเมนท์ จ ำกัด  แมนเน็จเมนท์ จ ำกัด  
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ ปล๊ักไฟ 650.00         650.00        ส่ังซ้ือ ร้ำนท่ำเรือคอมพวิเตอร์ ร้ำนท่ำเรือคอมพวิเตอร์ เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 35/2561 ลว. 26/01/2561

11 วัสดุหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,950.00      4,950.00     ส่ังซ้ือ หจก.เอบีเค  เซ็นเตอร์ หจก.เอบีเค  เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 36/2561 ลว. 26/01/2561

12 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 3,000.00      3,000.00     ส่ังซ้ือ บริษทั น้ ำมัน ไออำร์พซีี จ ำกัด    บริษทั น้ ำมัน ไออำร์พซีี จ ำกัด    เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 37/2561 ลว. 15/01/2561

13 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองตัดหญ้ำ 11,459.00    ######## ส่ังซ้ือ ร้ำนซุ่นหลีจั่น ร้ำนซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 42/2561 ลว. 26/01/2561

14 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 16,811.84    ######## ส่ังซ้ือ ร้ำนสุขพฒัน์ ร้ำนสุขพฒัน์ เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 43/2561 ลว. 26/01/2561

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มกราคม   พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

                             ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ
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วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 วัสดุซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กวัดสฎำงค์ 4,382.00      4,382.00  ส่ังซ้ือ ร้ำนโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้ำนโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 44/2561 ลว. 26/01/2561

16 ส่ังซ้ือหนังสือพิมพ์ 2,400.00 2,400.00     ส่ังซ้ือ ร้ำนอ.บุค๊สโตร ร้ำนอ.บุค๊สโตร เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 45/2561 ลว. 31/01/2561

17 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง กง5563 3,540.00         3,540.00     ส่ังซ้ือ บริษทั น้ ำมัน ไออำร์พซีี จ ำกัด    บริษทั น้ ำมัน ไออำร์พซีี จ ำกัด    เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 46/2561 ลว. 31/01/2561

18 วสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 81-9108 2,000.00         2,000.00     ส่ังซ้ือ บริษทั น้ ำมัน ไออำร์พซีี จ ำกัด    บริษทั น้ ำมัน ไออำร์พซีี จ ำกัด    เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 47/2561 ลว. 31/01/2561

19 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 8,000.00         8,000.00     ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 48/2561 ลว. 31/01/2561

20 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงน้ ำมันเคร่ือง 350.00 350.00     ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 49/2561 ลว. 31/01/2561

21 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงตัดหญ้ำ 2,900.00 2,900.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 58/2561 ลว. 31/01/2561

22 วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงออโตลูป 390.00         390.00     ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 59/2561 ลว. 31/01/2561

23 วสัดุน้ ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทกุน้ ำ 2,000.00      2,000.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ำมันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอรำคำ ตกลงซ้ือ 60/2561 ลว. 31/01/2561

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


