
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 1,524.75      1,524.75    เฉพาะเจาะจง บจก.มิตซูอยุธยา ไทยธาดา บจก.มิตซูอยุธยา ไทยธาดา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2562 ลว. 07/11/2561

ส่วนกลาง รับจ้างโดยตรง
2 จ้างเหมาบริการเก็บบิลขยะ 1,083.00 1,083.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2562 ลว. 23/11/2561

หมู่ 1,3,5,7,9 รับจ้างโดยตรง
3 จ้างเหมาบริการเก็บบิลขยะ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าพา พุม่พิกุล น.ส.ร าพา พุม่พกิลุ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2562 ลว. 23/11/2561

หมู่ 2,4,6,8 รับจ้างโดยตรง
4 จ้างเหมาบริการเก็บบิลค่าน้ า 13,333.00    13,333.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/2562 ลว. 23/11/2561

หมู่ 1,3,5,7,9 รับจ้างโดยตรง
5 จ้างเหมาบริการเก็บบิลค่าน้ า 8,131.00      8,131.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าพา พุม่พิกุล น.ส.ร าพา พุม่พกิลุ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2562 ลว. 23/11/2561

หมู่ 2,4,6,8 รับจ้างโดยตรง
6 จ้างเหมาบริการแม็คโครขุด 7,800.00 7,800.00    เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/2562 ลว. 27/11/2561

ลอกบ่อประปา ม.6 รับจ้างโดยตรง
7 จ้างเหมาบริการเช่าพืน้ที่ 13,250.00    13,250.00  เฉพาะเจาะจง บจ.นพเกตุเน็ตเวิร์ค บจ.นพเกตุเน็ตเวิร์ค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2562 ลว. 27/11/2561

เซฟเวอร์ รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,227.00      2,227.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองก๊อปปี๊ ร้านแสงทองก๊อปปี๊ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 55/2562 ลว. 27/11/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธีรา สุไรศรี น.ส.สุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 59/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยทุธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายศิลา พุม่ชะเอม นายศิลา พุม่ชะเอม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 65/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย แก้วนิล นายวินัย แก้วนิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 68/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
22 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 69/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 70/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีคลีนนิ่ง ร้านเอสพีคลีนนิ่ง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2562 ลว. 09/11/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ค่าวัสดุน้ าด่ืม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ ตันติรัตนโอภาส นายสถิตย์ ตันติรัตนโอภาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562 ลว. 9/11/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าอปุกรณ์ซ่อมแซมฝาบ่อ ม.3 882.75 882.75 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยวสัดุภณัฑ์ ร้านโชคชัยวสัดุภณัฑ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562 ลว. 9/11/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ค่าวัสดุหินคลุก 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2562 ลว. 9/11/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 6,473.50 6,473.50 เฉพาะเจาะจง บจ.สุขพัฒน์ 2006 บจ.สุขพัฒน์ 2006 เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2562 ลว. 13/11/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าวัสดุสารส้ม คลอรีน 79,070.00 79,070.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอล บจ.เมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2562 ลว. 13/11/2561

แมนเน็จเมนท์ แมนเน็จเมนท์ รับจ้างโดยตรง
8 ค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยุส่ือสาร 45,200.00 45,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็มทีอินดัสตรี หจก.ซีเอ็มทีอินดัสตรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2562 ลว. 20/11/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าวัสดุยางมะตอย 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูนทรัพย์ปิโตรเลียม ปัม๊พูนทรัพย์ปิโตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 450.00        450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,426.40   33,426.40 เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีดี.แดร่ีฟดูส์ บจก.ท.ีดี.แดร่ีฟดูส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าวัสดุน้ ามันส่วนกลาง 9,500.00     9,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.น้ ามัน ไออาร์พซีี บจ.น้ ามัน ไออาร์พซีี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่28/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าน้ ามันรถบรรทุกขยะ 11,800.00   11,800.00 เจพาะเจาะจง บจ.น้ ามัน ไออาร์พีซี บจ.น้ ามัน ไออาร์พีซี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าวัสดุน้ ามันส่วนกลาง 3,950.00 3,950.00 เจพาะเจาะจง ปั๊มพลูทรัพย์ปโิตรเลียม ปั๊มพลูทรัพย์ปโิตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่30/2562 ลว. 30/11/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป


