
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง  ร้านแสงทอง  ร้านแสงทอง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 188/2561 ลว. 2/07/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 360.00         360.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 189/2561 ลว. 5/07/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าจ้างขุดคันรางระบายน้ า 3,000.00      3,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 186/2561 ลว. 29/06/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ค่าถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทอง ร้านแสงทอง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 191/2561 ลว. 13/07/2561

รับจ้างโดยตรง
5 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2,840.00      2,840.00   เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ นายองอาจ เม่นสุวรรณ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 192/2561 ลว. 13/07/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าจัดพานพุม่ เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือนดอกไม้ ร้านแสงเดือนดอกไม้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 193/2561 ลว. 13/07/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 2,825.00      2,825.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 194/2561 ลว. 13/07/2561

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 งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 195/2561 ลว. 19/07/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ค่าจ้างรถแบรคโคร 3,600.00      3,600.00   เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 196/2561 ลว. 20/07/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าจ้างเกล่ียแต่ง 1,000.00      1,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์พงษ์ ศรีกล่ า นายพัฒน์พงษ์ ศรีกล่ า เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 197/2561 ลว. 20/06/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร 12,500.00    12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 202/2561 ลว. 23/07/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างตกแต่งรถแห่เทียน 10,000.00    1,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือนดอกไม้ ร้านแสงเดือนดอกไม้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 203/2561 ลว. 23/07/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างตกแต่งเวที 20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเดือนดอกไม้ ร้านแสงเดือนดอกไม้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 204/2561 ลว. 25/07/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างท าป้ายแห่เทียน 880.00         880.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 205/2561 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 งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ 4,500.00      4,500.00   เฉพาะเจาะจง นายพรชัย เต้าสุวรรณ์ นายพรชัย เต้าสุวรรณ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 206/2561 ลว. 19/07/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 207/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 208/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 209/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาดูแลประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวินัย แก้วนิล นายวินัย แก้วนิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 210/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจา้งเหมาดูแลศูนยเ์ด็กเล็กวัดสฎางค์ 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 211/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 212/2561 ลว. 31/07/2561

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 งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

22 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 213/2561 ลว. 19/07/2561

รับจ้างโดยตรง
23 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 214/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
24 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 215/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
25 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 216/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
26 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 217/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
27 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีรา สุไรศรี นางสาวสุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 218/2561 ลว. 31/07/2561

รับจ้างโดยตรง
28 ค่าจ้างเหมาศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 9,000.00      9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางทเุรียน วงษแ์ปลก นางทเุรียน วงษแ์ปลก เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 219/2561 ลว. 31/07/2561

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 งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


