
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ส่ังซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 4,815.00 4,815.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีโปรเฟสชั่นนอล หจก.พีพีโปรเฟสชั่นนอล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 161/2561 ลว.3/0/8/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ส่ังซ้ือวัสดุสายดับเพลิง 28,500.00       28,500.00   เฉพาะเจาะจง บจก.มีทรัพย์กลการ บจก.มีทรัพย์กลการ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 162/2561 ลว.3/08/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ส่ังซ้ือผ้าและพานดอกไม้ 2,420.00         2,420.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 163/2561 ลว.3/08/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ส่ังซ้ือวัสดุธง 2,200.00 2,200.00     เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว มากระจัน นางเฉลียว มากระจัน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 164/2561 ลว.3/08/2561

รับจ้างโดยตรง
5 ส่ังซ้ือวัสดุส านักงาน 61,275.00       61,275.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 170/2561 ลว.6/08/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ส่ังซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,689.00      6,689.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 171/2561 ลว.6/08/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ส่ังซ้ือวัสดุสารส้ม 91,970.00    ######## เฉพาะเจาะจง บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 172/2561 ลว.14/08/2561

แมนเน็จเมนท์ จ ากัด  แมนเน็จเมนท์ จ ากัด  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 งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

8 ส่ังซ้ืออุปกรณ์ท าบอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,687.39 1,687.39     เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบหมง ร้านเจี๊ยบหมง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 173/2561 ลว.20/8/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ส่ังซ้ือโทรศัพท์ 6,000.00         6,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก เอบีเค เซ็นเตอร์ หจก เอบีเค เซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 174/2561 ลว.20/08/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ส่ังซ้ือธง 7,700.00         7,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 175/2561 ลว.20/08/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ส่ังซ้ือวัสดุประปา 61,297.09 61,297.09   เฉพาะเจาะจง หจก.ซุ่นหลีจั่น หจก.ซุ่นหลีจั่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 176/2561 ลว.20/08/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ส่ังซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) 23,600.00       23,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก เอบีเค เซ็นเตอร์ หจก เอบีเค เซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 177/2561 ลว.25/08/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ส่ังซ้ือยาฆา่หญ้า 4,270.00      4,270.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเกษตร ร้านเฮงเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 178/2561 ลว.30/08/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ส่ังซ้ือวัสดุบ้านผู้ยากไร้ ม.3 7,270.65      7,270.65  เฉพาะเจาะจง ร้านเจี๊ยบหมง ร้านเจี๊ยบหมง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 179/2561 ลว.30/08/2561

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 งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

15 ส่ังซ้ือวัสดุบ้านผู้ยากไร้ ม.3 1,797.60 1,797.60     เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 180/2561 ลว.30/8/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ส่ังซ้ือวสัดุท าตระแกรงปดิช่องนก 568.17            568.17        เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 181/2561 ลว.30/08/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ส่ังซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอน ศพด. 16,000.00       16,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็มท ีอินดัสตร้ี หจก.ซีเอ็มท ีอินดัสตร้ี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 173/2561 ลว.20/08/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ส่ังซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงส่วนกลาง 6,360.00 6,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 183/2561 ลว.31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ส่ังซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ 5,500.00         5,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษทั น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 184/2561 ลว.31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ส่ังซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงส่วนกลาง 6,240.00      6,240.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 185/2561 ลว.31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ส่ังซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถบรรทกุน้ า 1,500.00      1,500.00  เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 186/2561 ลว.31/08/2561

รับจ้างโดยตรง
22 ส่ังซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ 4,500.00 4,500.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 187/2561 ลว.31/08/2561

        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 งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

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


