
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างท าปา้ยอาสาสมัครทอ้งถิ่น 430.00         430.00      ส่ังจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 41/2561 ลว. 8/01/2561

2 ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ส านักงาน 500.00         500.00      ส่ังจ้าง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 42/2561 ลว. 8/01/2561

3 ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ส านักงาน 5,000.00      5,000.00   ส่ังจ้าง บริษทั สยามโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยามโลคอล อนิโนเวชั่น ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 43/2561 ลว. 12/01/2561

4 จ้างท าอาหารกลางวัน 3,500.00      3,500.00   ส่ังจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 44/2561 ลว. 22/01/2561

5 ซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ส านักงาน 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง บริษทั สยามโลคอล อินโนเวชั่น บริษทั สยามโลคอล อนิโนเวชั่น ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 45/2561 ลว. 22/01/2561

6 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6,100.00      6,100.00   ส่ังจ้าง นายองอาจ เม่นสุวรรณ นายองอาจ เม่นสุวรรณ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 46/2561 ลว. 26/01/2561

7 ซ่อมคอมพิวเตอร์ ศพด.จงกลนี 2,700.00      2,700.00   ส่ังจ้าง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 47/2561 ลว. 26/01/2561

9 จ้างท าป้ายประชาสัมพนัธภ์าษี 860.00         860.00      ส่ังจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 48/2561 ลว. 26/01/2561

10 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,700.00      4,700.00   ส่ังจ้าง ร้านเอบีเคเซ็นเตอร์ ร้านเอบีเคเซ็นเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 49/2561 ลว. 26/01/2561

11 จ้างท าป้ายโครงการถนนสะอาด 540.00         540.00      ส่ังจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 50/2561 ลว. 26/01/2561

12 ซ่อมมอเตอร์น้ าประปา 3,800.00      3,800.00   ส่ังจ้าง ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 51/2561 ลว. 26/01/2561

13 ซ่อมรถส่วนกลางก4641 15,460.00 15,460.00 ส่ังจ้าง ร้านยุพาการยาง ร้านยุพาการยาง ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 52/2561 ลว. 26/01/2561

14 ค่าจ้างเหมาเกบ็ค่าขยะ1,3,5,7,9 1,049.00      1,049.00   ส่ังจ้าง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 53/2561 ลว. 31/01/2561

15 ค่าจ้างเหมาเกบ็ค่าขยะ 2,4,6,8 1,239.00      1,239.00   ส่ังจ้าง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 54/2561 ลว. 31/01/2561

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

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ล าดับที่

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

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 22,000.00    22,000.00 ส่ังจ้าง ร้านยุพาการยาง ร้านยุพาการยาง ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 56/2561 ลว. 26/01/2561

2 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไปศพด.วดัสฎางค์ 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 57/2561 ลว. 31/01/2561

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 58/2561 ลว. 31/01/2561

4 จา้งเหมาแรงงานทั่วไปศพด.วัดจงกลณี 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 59/2561 ลว. 31/01/2561

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายวินัย ทองชื่นจิตร นายวินัย ทองชื่นจิตร ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 60/2561 ลว. 31/01/2561

6 ค่าจ้างเหมาท าน้ าประปา 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 61/2561 ลว. 31/01/2561

7 ค่าจ้างเหมาท าน้ าประปา 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายวินัย แก้วนิล นายวินัย แก้วนิล ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 62/2561 ลว. 31/01/2561

9 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายวันชัย ผดุงรัตน นายวันชัย ผดุงรัตน ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 63/2561 ลว. 31/01/2561

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 64/2561 ลว. 31/01/2561

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 65/2561 ลว. 31/01/2561

12 ค่าจ้างเหมาช่วยท าน้ าประปา 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 66/2561 ลว. 31/01/2561

13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00   ส่ังจ้าง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 67/2561 ลว. 31/01/2561

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 68/2561 ลว. 31/01/2561

15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายอดิศักด์ิ ตรีสุทธิ์ นายอดิศักด์ิ ตรีสุทธิ์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 69/2561 ลว. 31/01/2561

16 ค่าจ้างเหมาจัดเกบ็ค่าน้ าม.1,3,5,7,9 ส่ังจ้าง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 77/2561 ลว. 31/01/2561

17 ค่าจ้างเหมาจัดเกบ็ค่าน้ าม.2,4,6,8 7,562.00      7,562.00   ส่ังจ้าง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 78/2561 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

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป


