
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ่อมแซมแอร์ส านักงาน 4,500.00      4,500.00   ส่ังจ้าง ร้านวรรณาแอร์ ร้านวรรณาแอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจ้าง 55/2561 ลว. 5/02/2561

2 จ้างท าอาหารว่าง+น้ าด่ืม 4,500.00      4,500.00   ส่ังจ้าง นายสมประสงค์ สวัสดิรักษา นายสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 70/2561 ลว. 20/02/2561

3 จา้งท าปา้ยโครงการประชาคม 430.00         430.00      ส่ังจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 71/2561 ลว. 20/02/2561

4 จ่างถ่ายเอกสารแผ่นพับ 1,000.00      1,000.00   ส่ังจ้าง ร้านปุเป้กีอปปี้ ร้านปุเป้กีอปปี้ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 72/2561 ลว. 20/02/2561

5 จ้างท าอาหารว่าง+น้ าด่ืม 5,850.00      5,850.00   ส่ังจ้าง นายสมประสงค์ สวัสดิรักษา นายสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 73/2561 ลว. 21/02/2561

6 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,750.00      1,750.00   ส่ังจ้าง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 74/2561 ลว. 21/02/2561

7 จ้างท าป้ายโครงการประปา 430.00         430.00      ส่ังจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 75/2561 ลว. 20/02/2561

8 จ้างท าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 3,900.00      3,900.00   ส่ังจ้าง นางอารี บุญสุภาพ นางอารี บุญสุภาพ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 76/2561 ลว. 22/02/2561

9 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กศูนยจ์งกลณี 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 79/2561 ลว. 28/02/2561

10 จา้งเหมาครูผู้ดูแลเด็กศูนยส์ฎางค์ 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 80/2561 ลว. 28/02/2561

11 จ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 81/2561 ลว. 28/02/2561

12 จ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 82/2561 ลว. 28/02/2561

13 จ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 83/2561 ลว. 28/02/2561

14 จ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 84/2561 ลว. 28/02/2561

15 จ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 85/2561 ลว. 28/02/2561

16 จ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายวันชัย ผดุงรัตน นายวันชัย ผดุงรัตน ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 86/2561 ลว. 28/02/2561

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาวสุมาลี  อาโยวงษ์ )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   ส่ังจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 87/2561 ลว. 28/02/2561

2 จ้างเหมาผลิตน้ าประปา 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 88/2561 ลว. 28/02/2561

3 จ้างเหมาผลิตน้ าประปา 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายวินัย แก้วนิล นายวินัย แก้วนิล ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 89/2561 ลว. 28/02/2561

4 จ้างเหมาผลิตน้ าประปา 9,000.00      9,000.00   ส่ังจ้าง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 90/2561 ลว. 28/02/2561

5 จ้างเหมาเก็บขยะ1,3,5,7,9 1,121.00      1,121.00   ส่ังจ้าง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 91/2561 ลว. 28/02/2561

6 จ้างเหมาเก็บขยะ2,4,6,8 1,239.00      1,239.00   ส่ังจ้าง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 92/2561 ลว. 28/02/2561

7 จ้างเหมาเกบ็ค่าน้ าประปา1,3,5,7,9 13,883.00    13,883.00 ส่ังจ้าง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 93/2561 ลว. 28/02/2561

8 จ้างเหมาเกบ็ค่าน้ าประปา 2,4,6,8 8,615.00      8,615.00   ส่ังจ้าง นางสาวร าพา พุม่พิกุล นางสาวร าพา พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา ตกลงจา้ง 94/2561 ลว. 28/02/2561

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาวสุมาลี  อาโยวงษ์ )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าทีพั่สดุ

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป


