
 แบบ สขร. 1

1 ค่าจ้างเหมาเปล่ียนยางรถขยะ 11,000.00    11,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านยุพาการยาง ร้านยุพาการยาง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 99/2562 ลว. 4/01/2562

 รับจ้างโดยตรง
2 ค่าจ้างเหมาพันคอยเล่ือย 500.00 500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ร้านวิโรจน์มอเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 100/2562 ลว. 11/01/2562

วงเดือน รับจ้างโดยตรง
3 ค่าจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับ 10,700.00    10,700.00  เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณาแอร์ ร้านวรรณาแอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 101/2562 ลว. 14/01/2562

อากาศ รับจ้างโดยตรง
4 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 5,000.00      5,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 102/2562 ลว. 22/01/2562

 รับจ้างโดยตรง
5 ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง 3,900.00      3,900.00    เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 103/2562 ลว. 25/01/2562

ประชุมสภา อบต. รับจ้างโดยตรง
6 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ 6,815.00 6,815.00    เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 104/2562 ลว. 25/01/2562

 รับจ้างโดยตรง
7 ค่าจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 2,000.00      2,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพวิเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 105/2562 ลว. 25/01/2562

 รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

วงเงนิที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่จะซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
และข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

8 จ้างเหมาบริการเก็บบิลค่าน้ า 14,716.00    14,716.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 106/2562 ลว. 25/01/2562

หมู่ 1,3,5,7,9 รับจ้างโดยตรง
9 จ้างเหมาบริการเก็บบิลขยะ 1,093.00 1,093.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ น.ส.ณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 107/2562 ลว. 25/01/2562

หมู่ 1,3,5,7,9 รับจ้างโดยตรง
10 จ้างเหมาบริการเก็บบิลค่าน้ า 7,913.00      7,913.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าพา พุม่พิกุล น.ส.ร าพา พุม่พกิลุ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 108/2562 ลว. 25/01/2562

หมู่ 2,4,6,8 รับจ้างโดยตรง
11 จ้างเหมาบริการเก็บบิลขยะ 1,200.00      1,200.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าพา พุม่พิกุล น.ส.ร าพา พุม่พกิลุ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 109/2562 ลว. 25/01/2562

หมู่ 2,4,6,8 รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิล 750.00         750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาช ร้านเจทีแคนวาช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 110/2562 ลว. 25/01/2562

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 111/2562 ลว. 31/01/2562

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 112/2562 ลว. 31/01/2562

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

วงเงนิที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่จะซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
และข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธีรา สุไรศรี น.ส.สุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 113/2562 ลว. 31/01/2562

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 114/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 115/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 116/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายศิลา พุม่ชะเอม นายศิลา พุม่ชะเอม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 117/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 118/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 119/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
22 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย แก้วนิล นายวินัย แก้วนิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 120/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
วงเงนิที่จะซ้ือหรือ

จ้าง
รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่จะซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
และข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 121/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
24 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 122/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
25 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 123/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง
26 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 124/2562 ลว. 31/01/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

วงเงนิที่จะซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา
ที่จะซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
และข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
ประจ าเดือน  มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

1 ค่าวัสดุน้ าแก้ว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูอัมพร ร้านครูอัมพร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่43/2562 ลว. 02/01/2562

รับจ้างโดยตรง
2 ค่าจัดซ้ือไมโครโฟน 16,950.00 16,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซีเอ็มทีอินดัสตรี หจก.ซีเอ็มทีอินดัสตรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่44/2562 ลว. 07/01/2562

รับจ้างโดยตรง
3 ค่าวัสดุสารส้ม ปูนขาว 39,230.00 39,230.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอล บจ.เมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่45/2562 ลว. 14/01/2562

รับจ้างโดยตรง
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 14,209.60 14,209.60 เฉพาะเจาะจง บจ.สุขพัฒน์ (2006) บจ.สุขพัฒน์ (2006) เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่46/2562 ลว. 14/01/2562

รับจ้างโดยตรง
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่47/2562 ลว. 14/01/2562

รับจ้างโดยตรง
7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็มเอ็มพี บจก.เอ็มเอ็มพี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2562 ลว. 14/01/2562

  รับจ้างโดยตรง
8 ค่าจัดซ้ือโทรศัพท์ ศพด. 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่49/2562 ลว. 18/01/2562

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

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

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
และข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

9 ค่าจัดซ้ือกรอบรูป ศพด. 11,300.00   11,300.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่50/2562 ลว. 18/01/2562

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าวัสดุประปา 63,299.06   63,299.06   เฉพาะเจาะจง หจก.ซุ่นหลีจั่น หจก.ซุ่นหลีจั่น เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่51/2562 ลว. 18/01/2562

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าวัสดุการเกษตร 33,678.25   33,678.25 เฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤตฮาร์ดแวร์ ร้านธนกฤตฮาร์ดแวร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2562 ลว. 25/01/2562

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9,287.60     9,287.60 เฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤตฮาร์ดแวร์ ร้านธนกฤตฮาร์ดแวร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2562 ลว. 25/01/2562

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,500.00   18,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็ม เอ็ม พี บจ.เอ็ม เอ็ม พี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่54/2562 ลว. 25/01/2562

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าวัสดุก่อสร้างซ่อมห้องน้ า 695.00        695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่55/2562 ลว. 25/01/2562

รับจ้างโดยตรง
15 ค่าวัสดุคอมฯ(ซ้ือปล๊ักไฟ) 3,050.00     3,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2562 ลว. 25/01/2562

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
และข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

16 ค่าวัสดุน้ ามัน(ช้างน้อย) 4,750.00     4,750.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเลียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่57/2562 ลว. 31/01/2562

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าวัสดุน้ ามันรถส่วนกลาง 2,480.00     2,480.00     เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเลียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2562 ลว. 31/01/2562

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าวัสดุน้ ามันรถบรรทุกน้ า 1,500.00     1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.น้ ามันไออาร์พีซี บจ.น้ ามันไออาร์พีซี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2562 ลว. 31/01/2562

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าวัสดุน้ ามันรถบรรทุกขยะ 17,000.00   17,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.น้ ามันไออาร์พีซี บจ.น้ ามันไออาร์พีซี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2562 ลว. 31/01/2562

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าวัสดุน้ ามันรถส่วนกลาง 7,450.00     7,450.00 เฉพาะเจาะจง บจ.น้ ามันไออาร์พีซี บจ.น้ ามันไออาร์พีซี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2562 ลว.31/01/2562

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้ที่เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
และข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง



1 ค่าโครงการถมดินบดอัดแน่น 246,700.00 246,700.00 สัญญาจ้าง น.ส.บังอร อินอรชร น.ส.บังอร อินอรชร ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง 2/2562 ลว. 8/01/2562

หมู่ 5 เสนอราคา 246,700 บาท ราคาจ้าง 246,700 บาท
2 ค่าโครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง 499,000.00 499,700.00 สัญญาจ้าง บริษัท บุญชุม จ ากัด บริษัท บุญชุม จ ากัด ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจา้ง 3/2562 ลว. 21/01/2562

เสียงไร้สาย ต.ท่าเจ้าสนุก เสนอราคา 499,000 บาท ราคาจ้าง 499,000 บาท

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

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

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

วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาและขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง


