
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 450.00         450.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 220/2561 ลว. 3/08/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน แอร์ 2,000.00      2,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวรรณา อาจศิริ นายวรรณา อาจศิริ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 221/2561 ลว. 3/08/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ส่ังจ้างท าป้ายไวนิลวันแม่ 4,030.00      4,030.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 222/2561 ลว. 3/08/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ส่ังจ้างป้ายไวนิลประชาคม 430.00         430.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 223/2561 ลว. 6/08/2561

รับจ้างโดยตรง
5 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 11,700.00    11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 225/2561 ลว. 10/08/2561

รับจ้างโดยตรง
6 จ้างท าอาหารประชุมประชาคม 3,750.00      3,750.00   เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 224/2561 ลว. 6/08/2561

รับจ้างโดยตรง
7 จ้างท าอาหารประชุมสภา 3,900.00      3,900.00   เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 226/2561 ลว. 10/08/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ส่ังจ้างท าป้ายอบรม อปพร. 430.00         430.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 227/2561 ลว. 20/08/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ส่ังจา้งท าอาหารอบรม อปพร. 8,800.00      8,800.00   เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 228/2561 ลว. 20/08/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ส่ังจ้างท าอาหารประชุมสภา 3,900.00      3,900.00   เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 229/2561 ลว. 22/08/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าจ้างเก็บค่าขยะม.1,3,5,7,9 1,066.00      1,066.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 230/2561 ลว. 24/08/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเก็บค่าขยะม.2,4,6,8 1,239.00      1,239.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 231/2561 ลว. 24/08/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเก็บค่าน้ าประปาม.1,3,5,7,9 11,089.00    11,089.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 232/2561 ลว. 24/08/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจา้งเกบ็ค่าน้ าประปาม.2,4,6,8 6,649.00      6,649.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 233/2561 ลว. 24/08/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 2,630.00      2,630.00   เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ นายองอาจ เม่นสุวรรณ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 234/2561 ลว. 30/08/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจา้งเหมาครูผู้ดูแลศูนยเ์ด็กเล็กวดัสฎางค์ 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 235/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าจา้งเหมาครูผู้ดูแลศูนยเ์ด็กเล็กจงกลณี 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 236/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 237/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 238/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 239/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 240/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง

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

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

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจา้งราคากลางงานที่จดัซ้ือหรือจา้งล าดับที่

ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

22 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 241/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
23 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีรา สุไรศรี นางสาวสุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 242/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
24 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไปดูแลประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 243/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
25 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 244/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
26 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไปดูแลประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 245/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
27 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไปดูแลประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวินัย  แก้วนิล นายวินัย  แก้วนิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 246/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
28 ค่าจ้างเหมาศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 9,000.00      9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน วงษ์แปลก นางทุเรียน วงษ์แปลก เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 247/2561 ลว. 31/08/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


