
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าของขวัญของรางวัล วันสงกรานต์ 31,600.00       31,600.00   เฉพาะเจาะจง นายรุ่งศักด์ิ ปัญจศิล นายรุ่งศักด์ิ ปัญจศิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 81/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 28,609.66 28,609.66   เฉพาะเจาะจง ร้านสุขพัฒน์ ร้านสุขพัฒน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 82/2561 ลว. 4/04/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าสารส้มคลอรีน 123,300.00     123,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 83/2561 ลว. 11/04/2561

แมนเน็จเมนท์ จ ากัด  แมนเน็จเมนท์ จ ากัด  รับจ้างโดยตรง
4 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 84/2561 ลว. 30/03/2561

รับจ้างโดยตรง
5 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 85/2561 ลว. 30/03/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าเสา คสล.ปกัแนวเขต 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง 3ศ วัสดุก่อสร้าง 3ศ วัสดุก่อสร้าง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 86/2561 ลว. 10/04/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าน้ ามันรถน้ าเอนกประสงค์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 87/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
8 ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง 6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 88/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน   พ.ศ. 2561

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าน้ ามันรถบรรทุกขยะ 9,600.00         9,600.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 89/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนกลาง 3,000.00         3,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 90/2561 ลว. 16/04/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าน้ ามันรถบรรทุกขยะ 2,000.00         2,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 91/2561 ลว. 11/04/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าน้ าแก้ว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา จรเสถียร นางสาวจิตรา จรเสถียร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 93/2561 ลว. 26/04/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าถุงมือยางสีด า 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซุ่นหลีจั่น หจก.ซุ่นหลีจั่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 94/2561 ลว. 26/04/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าวัสดุหินคลุก 15,461.50 15,461.50 เฉพาะเจาะจง หจก.กู๊ดดีลเฮ้าส์ หจก.กู๊ดดีลเฮ้าส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 94/2561 ลว. 26/04/2561

รับจ้างโดยตรง
15 ค่าวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า 8,378.10 8,378.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ซุ่นหลีจั่น หจก.ซุ่นหลีจั่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ตกลงซ้ือ 96/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   เมษายน   พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


