
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างรถแบรคโครกดดิน 6,300.00      6,300.00   เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 248/2561 ลว. 3/09/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ค่าจ้างขนส่งหินคลุก 5,500.00      5,500.00   เฉพาะเจาะจง บมจ.เหมืองหินศิริพัฒนา บมจ.เหมืองหินศิริพัฒนา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 249/2561 ลว. 10/09/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าจา้งประกอบอาหาร+อาหารว่าง 3,900.00      3,900.00   เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวสัดิรักษา นางสมประสงค์ สวสัดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 250/2561 ลว. 12/09/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ค่าจ้างซ่อมแอร์ห้องรองนายก 2,200.00      2,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณาแอร์ ร้านวรรณาแอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 250/2561 ลว. 12/09/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,200.00      2,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้ก๊อปปี้ ร้านปูเป้ก๊อปปี้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 252/2561 ลว. 25/09/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00         500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 252/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง
8 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 430.00         430.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาส ร้านเจทีแคนวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 254/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างรถแบรคโครกดดิน 6,300.00      6,300.00   เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 248/2561 ลว. 3/09/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ค่าจ้างขนส่งหินคลุก 5,500.00      5,500.00   เฉพาะเจาะจง บมจ.เหมืองหินศิริพัฒนา บมจ.เหมืองหินศิริพัฒนา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 249/2561 ลว. 10/09/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าจา้งประกอบอาหาร+อาหารว่าง 3,900.00      3,900.00   เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวสัดิรักษา นางสมประสงค์ สวสัดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 250/2561 ลว. 12/09/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ค่าจ้างซ่อมแอร์ห้องรองนายก 2,200.00      2,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณาแอร์ ร้านวรรณาแอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 250/2561 ลว. 12/09/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,200.00      2,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้ก๊อปปี้ ร้านปูเป้ก๊อปปี้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 252/2561 ลว. 25/09/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00         500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 252/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง
8 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 430.00         430.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาส ร้านเจทีแคนวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 254/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 จา้งเหมาเกบ็ค่าขยะ ม.1,3,5,7,9 1,197.00      1,197.00   เฉพาะเจาะจง นางร าพา พุม่พิกุล นางร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 255/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง
10 จ้างเหมาเก็บค่าขยะ ม.2,4,6,8 1,066.00      1,066.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 256/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง
11 จา้งเหมาเกบ็ค่าน้ าประปา ม .1,3,5,7,9 15,591.00    15,591.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 257/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง
12 จา้งเหมาเกบ็ค่าน้ าประปา ม.2,4,6,8 8,790.00      8,790.00   เฉพาะเจาะจง นางร าพา พุม่พิกุล นางร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 258/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง
13 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 11,300.00    11,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอบีเคเซ็นเตอร์ หจก.เอบีเคเซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 259/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง
14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 25,145.00    25,145.00 เฉพาะเจาะจง บ.มีทรัพย์กลการ จ ากัด บ.มีทรัพย์กลการ จ ากัด เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 260/2561 ลว. 20/09/2561

รับจ้างโดยตรง
15 จ้างทาสีห้องป้องกัน 4,500.00      4,500.00   เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์ ทานสละ นายประสิทธิ ์ ทานสละ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 261/2561 ลว. 21/09/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16 จ้างรถแบรคโคร 4,500.00      4,500.00   เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 262/2561 ลว. 25/09/2561

รับจ้างโดยตรง
17 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า 2,630.00      2,630.00   เฉพาะเจาะจง นายองอาจ  เม่นสุวรรณ์ นายองอาจ  เม่นสุวรรณ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 263/2561 ลว. 24/09/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


