
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 วัสดุหมึกพิมพ์ 27,300.00       27,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเคเซ็นเตอร์ หจก.เอ.บ.ีเคเซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 115/2561 ลว.1/06/2561

รับจ้างโดยตรง
2 น้้ายาฉีดพ้นก้าจัดยุง 30,000.00       30,000.00   เฉพาะเจาะจง ธีร์จุฑา พาณิชญ์ ธีร์จุฑา พาณิชญ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 116/2561 ลว.1/06/2561

รับจ้างโดยตรง
3 วัสดุหินคลุก 14,445.00       14,445.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดดีลเฮ้าส์ หจก.กู๊ดดีลเฮ้าส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 117/2561 ลว.5/06/2561

รับจ้างโดยตรง
4 วัสดุแบบพิมพ์ ศพด. 220.00 220.00        เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์รักษาอาสาดินแดน โรงพิมพ์รักษาอาสาดินแดน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 118/2561 ลว.5/06/2561

รับจ้างโดยตรง
5 จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมบา้นผู้ยากไร้ 1,450.92         1,450.92     เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบหมง ร้านเจี๊ยบหมง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 120/2561 ลว.8/06/2561

รับจ้างโดยตรง
6 จัดซ้ือวัสดุท่อระบายน้้า 2,950.00         2,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเตทบล็อคแอนคอนกรีต ร้านเตทบล็อคแอนคอนกรีต เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 121/2561 ลว.8/06/2561

รับจ้างโดยตรง
7 อุกปรณ์ซ่อมที่อ่านหนังสือพมิพ์ 7,805.65         7,805.65     เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบหมง ร้านเจี๊ยบหมง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 122/2561 ลว.9/06/2561

รับจ้างโดยตรง

        ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน)                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุปราคากลาง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา 62,239.76       62,239.76   เฉพาะเจาะจง หจก.ซุ่นหลีจั่น หจก.ซุ่นหลีจั่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 123/2561 ลว.9/06/2561

รับจ้างโดยตรง
9 วัสดุน ้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 5,240.00         5,240.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 124/2561 ลว.1/06/2561

รับจ้างโดยตรง

10 วัสดุน ้ามันรถบรรทุกขยะ 6,000.00 6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 125/2561 ลว.1/06/2561

รับจ้างโดยตรง

11 วัสดุน ้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 5,900.00 5,900.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้้ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้้ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 126/2561 ลว.1/06/2561

รับจ้างโดยตรง
12 วัสดุน ้ามันรถบรรทุกขยะ 4,640.00         4,640.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้้ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้้ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 127/2561 ลว.1/06/2561

รับจ้างโดยตรง
13 วัสดุน ้ามันรถบรรทุกขยะ 6,000.00         6,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 129/2561 ลว.15/06/2561

รับจ้างโดยตรง
14 วัสดุน ้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 3,060.00         3,060.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    บริษทั น้้ามัน ไออาร์พซีี จ้ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 130/2561 ลว.15/06/2561

รับจ้างโดยตรง

        ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน)                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

ล าดับที่



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15 ส่ังซ้ือสารส้ม คลอรีน 34,070.00       34,040.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 131/2561 ลว.20/06/2561

แมนเน็จเมนท์ จ้ากัด  แมนเน็จเมนท์ จ้ากัด  รับจ้างโดยตรง
16 ส่ังซ้ือตรายาง 450.00            450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกัปตันคอมพิวเตอร์ ร้านกัปตันคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 132/2561 ลว.25/06/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ส่ังซ้ือหมึกพิมพ์ 7,600.00         7,600.00     เฉพาะเจาะจง เอ็มเอ็มพีเซลส์แอนด์เซอร์วิส เอ็มเอ็มพีเซลส์แอนด์เซอร์วิส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 133/2561 ลว.27/06/2561

รับจ้างโดยตรง
18 วัสดุไฟฟ้าป้ายหน้าอ้าเภอ 15,654.10 15,654.10   เฉพาะเจาะจง ร้านสุขพฒัน์ ร้านสุขพฒัน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 134/2561 ลว.29/06/2561

รับจ้างโดยตรง

        ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน)                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป


