
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ส่ังซ้ือธงชาติ 5,500.00         5,500.00     เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว มากระจัน นางเฉลียว มากระจัน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/2561 ลว.2/07/2561

รับจ้างโดยตรง
2 วัสดุน ้ำด่ืม 600.00            600.00        เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ ตันติรัตนโอภาส นายสถิตย์ ตันติรัตนโอภาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/2561 ลว.9/07/2561

รับจ้างโดยตรง
3 วัสดุปล๊ักไฟ 700.00            700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/2561 ลว.9/07/2561

รับจ้างโดยตรง
4 วัสดุคอมพิวเตอร์ เม้าส์ 350.00 350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/2561 ลว.9/07/2561

รับจ้างโดยตรง
5 วัสดุสารส้ม คลอรีน 16,500.00       16,500.00   เฉพาะเจาะจง บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148/2561 ลว.9/07/2561

แมนเน็จเมนท์ จ ากัด  แมนเน็จเมนท์ จ ากัด  รับจ้างโดยตรง
6 วัสดุไฟฟ้า 12,976.96    12,976.96      เฉพาะเจาะจง ร้านสุขพฒัน์ ร้านสุขพฒัน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150/2561 ลว.13/07/2561

รับจ้างโดยตรง

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 ส่ังซ้ือต้นรวงผ้ึง 5,000.00         5,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ บญุประกอบ น.ส.ศิริรัตน์ บญุประกอบ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/2561 ลว.19/07/2561

รับจ้างโดยตรง
8 วัสดุหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง 16,500.00       16,500.00   เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 152/2561 ลว.20/07/2561

รับจ้างโดยตรง
9 จัดซ้ือเสาเข็มไม้ยูคา 16,000.00       16,000.00   เฉพาะเจาะจง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 153/2561 ลว.20/07/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าวัสดุหินคลุก 3,852.00 3,852.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดดีดเฮ้าส์ ร้านกู๊ดดีดเฮ้าส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 154/2561 ลว.20/07/2561

รับจ้างโดยตรง
11 จัดซ้ือวัสดุประปา 8,100.00         8,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็มที อินดัสตร้ี หจก.ซีเอ็มที อินดัสตร้ี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 155/2561 ลว.20/07/2561

รับจ้างโดยตรง
12 จัดซ้ือวัสดุธง 4,420.00      4,420.00     เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว มากระจัน นางเฉลียว มากระจัน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 156/2561 ลว.23/07/2561

รับจ้างโดยตรง
13 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,400.00      1,400.00  เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ จงเสถียร นายสถิตย์ จงเสถียร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 157/2561 ลว.23/07/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

14 จัดซ้ือเทียนพรรษา 9,400.00         9,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนายโล้วสังฆภณัฑ์ ร้านนายโล้วสังฆภณัฑ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 158/2561 ลว.23/07/2561

รับจ้างโดยตรง
15 ส่ังซื อเคร่ืองแฟกซ์ 18,000.00       18,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก เอบีเค เซ็นเตอร์ หจก เอบีเค เซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 159/2561 ลว.25/07/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ส่ังซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถราง 1,000.00         1,000.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 160/2561 ลว.23/07/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

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


