
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 33,750.00    33,750.00  เฉพาะเจาะจง นางบังอร พูลสมบัติ นางบังอร พูลสมบัติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 72/2562 ลว. 3/12/2561

มรดกโลก รับจ้างโดยตรง
2 จ้างเหมารถไถดันหิน หมู่ 3 2,000.00 2,000.00    เฉพาะเจาะจง นายนันทชัย คุตชนม์ นายนันทชัย คุตชนม์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 73/2562 ลว. 7/12/2561

 รับจ้างโดยตรง
3 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 6,300.00      6,300.00    เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 74/2562 ลว. 7/12/2561

 รับจ้างโดยตรง
4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 13,333.00    13,333.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เอ บี เค เซ็นเตอร์ หจก.เอ บี เค เซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 75/2562 ลว. 18/12/2561

ถ่ายเอกสาร รับจ้างโดยตรง
5 จ้างเหมาท าปฎิทิน 62,400.00    62,400.00  เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ประสพวงศ์ นายโสภณ ประสพวงศ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 76/2562 ลว. 18/12/2561

 รับจ้างโดยตรง
6 ค่าจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ 8,000.00 8,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ร้านวิโรจน์มอเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 77/2562 ลว. 18/12/2561

 รับจ้างโดยตรง
7 จ้างเหมาซ่อมแอร์ 3,500.00      3,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าลานเคร่ืองเย็น หจก.ท่าลานเคร่ืองเยน็ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 78/2562 ลว. 18/12/2561

(ศูนย์ช่วยเหลือระดับอ าเภอ) รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 จ้างเหมาบริการเก็บบิลขยะ 1,098.00 1,098.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 79/2562 ลว. 21/12/2561

หมู่ 1,3,5,7,9 รับจ้างโดยตรง
9 จ้างเหมาบริการเก็บบิลขยะ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าพา พุม่พิกุล น.ส.ร าพา พุม่พกิลุ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 80/2562 ลว. 21/12/2561

หมู่ 2,4,6,8 รับจ้างโดยตรง
10 จ้างเหมาบริการเก็บบิลค่าน้ า 13,431.00    13,431.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2562 ลว. 21/12/2561

หมู่ 1,3,5,7,9 รับจ้างโดยตรง
11 จ้างเหมาบริการเก็บบิลค่าน้ า 7,131.00      7,131.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าพา พุม่พิกุล น.ส.ร าพา พุม่พกิลุ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 82/2562 ลว. 21/12/2561

หมู่ 2,4,6,8 รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเหมาท าอาหารปีใหม่ 12,500.00    12,500.00  เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 83/2562 ลว. 24/12/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 84/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 85/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธีรา สุไรศรี น.ส.สุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 86/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 87/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยทุธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 88/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 89/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายศิลา พุม่ชะเอม นายศิลา พุม่ชะเอม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 90/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 91/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 92/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
22 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 93/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 94/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
24 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 95/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
25 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย แก้วนิล นายวินัย แก้วนิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 96/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
26 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 97/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
27 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 98/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าซ้ือแบบพิมพ์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามโลคอนอินโนเวชั่น บจ.สยามโลคอนอินโนเวชั่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2562 ลว. 07/12/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ค่าซ้ือพานพุม่ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน ชูชื่น นางแสงเดือน ชูชื่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่35/2562 ลว. 07/12/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าจัดซ้ือยาฆา่หญ้า 7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเกษตร ร้านเฮงเกษตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่36/2562 ลว. 18/12/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ค่าวัสดุสารส้ม คลอรีน 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอล บจ.เมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่37/2562 ลว. 18/12/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าวัสดุส านักงาน 2,495.00 2,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรณัฎฐเคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐเคร่ืองเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่38/2562 ลว. 18/12/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าวัสดุส านักงาน 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่39/2562 ลว. 18/12/2561

  รับจ้างโดยตรง
8 ค่าวัสดุก่อสร้างยางมะตอย 66,500.00 66,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อายยางมิกซ์ หจก.อายยางมิกซ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่40/2562 ลว. 19/12/2561

รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน)                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าวัสดุ(นม) ศพด. 17,542.28   17,542.28   เฉพาะเจาะจง บจก.ที ดี แดร่ีฟูด๊ส์ บจก.ที ดี แดร่ีฟูด๊ส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่42/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าวัสดุ(นม) รร. 51,810.92   51,810.92   เฉพาะเจาะจง บจก.ที ดี แดร่ีฟูด๊ส์ บจก.ที ดี แดร่ีฟูด๊ส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่42/2562 ลว. 28/12/2561

รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน)                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป


