
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ส านักปลัด 500.00         500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 142/2561 ลว. 21/05/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 15,750.00    15,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย รักสนิท นายสิทธิชัย รักสนิท เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 143/2561 ลว. 17/05/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าจา้งเกบ็ขยะมูลฝอยม.1,3,5,7,9 1,125.00      1,125.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 144/2561 ลว. 24/05/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ค่าจา้งเกบ็ขยะมูลฝอยม.2,4,6,8 1,244.00      1,244.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 145/2561 ลว. 24/05/2561

รับจ้างโดยตรง
5 ค่าจ้างเก็บค่าน้ าประปาม.1,3,5,7,9 13,173.00    13,173.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 146/2561 ลว. 24/05/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าจา้งเกบ็ค่าน้ าประปาม.2,4,6,8 8,117.00      8,117.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 147/2561 ลว. 24/05/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าจ้างเกล่ียหินคลุก 1,500.00      1,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์พงษ์ ศรีกล่ า นายพัฒน์พงษ์ ศรีกล่ า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 148/2561 ลว. 28/05/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์สฏางค์ 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 149/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์จงกลณี 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 150/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 151/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 152/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 153/2561 ลว. 30/05/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 154/2561 ลว. 30/05/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธนิาค นายหาญ ฤทธนิาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 155/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีรา สุไรศรี นางสาวสุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 156/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 157/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 158/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 152/2561 ลว. 31/05/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าจ้างเหมาศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 9,000.00      9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 161/2561 ลว. 30/05/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจ้างเหมาศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 10,500.00    10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร ก าแพงล้อม นางสาวอ าพร ก าแพงล้อม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 162/2561 ลว. 30/05/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


