
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 70/2559 ลว.29/12/2558

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 71/2559 ลว.29/12/2560

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 72/2559 ลว.29/12/2560

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 73/2559 ลว.29/12/2560

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 74/2559 ลว.29/12/2560

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 75/2559 ลว.29/12/2560

7 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายสมภพ  คงวุฒิ นายสมภพ  คงวุฒิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 76/2559 ลว.29/12/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มกราคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 77/2559 ลว.29/12/2558

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 78/2559 ลว.29/12/2560

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 79/2559 ลว.29/12/2560

4 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 80/2559 ลว.29/12/2560

หมู่ 2,4,6,8
5 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 81/2559 ลว.29/12/2560

หมู่ 1,3,5,7,9
6 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 11,900.00 11,900.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุยสุภาพ นางอารีย์  บุยสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 83/2559 ลว.29/12/2560

จงกลนี
7 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 21,000.00 21,000.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 84/2559 ลว.29/12/2560

วัดสฎางค์

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

ประจ าเดือน   มกราคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 77/2559 ลว.29/12/2558

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถ 1,350.00        1,350.00     ตกลงจ้าง นายอังคาร อุ่นเรือน นายอังคาร อุ่นเรือน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 85/2559 ลว.22/2/2559

บรรทกุขยะ 81 9108

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 4,950.00        4,950.00     ตกลงจ้าง ร้านทา่เรือคอมพวิเตอร์ ร้านทา่เรือคอมพวิเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 86/2559 ลว.26/2/2559

คอมพิวเตอร์
4 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 18,000.00 18,000.00 ตกลงจ้าง นางสาวศิริรัตน ์ บญุประกอบ นางสาวศิริรัตน ์ บญุประกอบ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 87/2559 ลว.26/2/2559

น้้าด่ืม

5 ค่าจ้างเหมาบริการช่างตัดผม 2,700.00 2,700.00 ตกลงจ้าง นายนิธิ  วินทะชัย นายนิธิ  วินทะชัย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 88/2559 ลว.26/2/2559

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 74/2559 ลว.29/12/2560

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 75/2559 ลว.29/12/2560

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

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
ประจ าเดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 77/2559 ลว.29/12/2558

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 78/2559 ลว.29/12/2560

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 79/2559 ลว.29/12/2560

4 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 80/2559 ลว.29/12/2560

หมู่ 2,4,6,8
5 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 81/2559 ลว.29/12/2560

หมู่ 1,3,5,7,9
6 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 11,900.00 11,900.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุยสุภาพ นางอารีย์  บุยสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 83/2559 ลว.29/12/2560

จงกลนี
7 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 21,000.00 21,000.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 84/2559 ลว.29/12/2560

วัดสฎางค์

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

 แบบ สขร. 1

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าประกอบอาหารประชุม 3,000.00        3,000.00     ตกลงจ้าง นางอารีย์ บุญสุภาพ นางอารีย์ บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 106/2559 ลว.14/03/2559

ผู้ปกครองเด็ก
2 ค่าวสัดุเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 1,500.00        1,500.00     ตกลงจ้าง ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 107/2559 ลว.14/03/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 109/2559 ลว.31/03/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 110/2559 ลว.31/03/2561

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 111/2559 ลว.31/03/2563

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 112/2559 ลว.31/03/2565

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 113/2559 ลว.31/03/2567

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

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 114/2559 ลว.14/03/2559

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 115/2559 ลว.14/03/2559

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 117/2559 ลว.31/03/2559

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00    ตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 115/2559 ลว.14/03/2559

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 118/2559 ลว.31/03/2559

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 119/2559 ลว.31/03/2559

12 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 120/2559 ลว.31/03/2559

หมู่ 2,4,6,8
13 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 121/2559 ลว.31/03/2559

หมู่ 1,3,5,7,9

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

14 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 9,380.00 9,380.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุยสุภาพ นางอารีย์  บุยสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 122/2559 ลว.31/03/2559

จงกลนี
15 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 19,726.00 19,726.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 123/2559 ลว.31/03/2559

วัดสฎางค์
16 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถ 420.00           420.00        ตกลงจ้าง นายอังคาร  อุ่นเรือน นายอังคาร  อุ่นเรือน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 124/2559 ลว.29/03/2559

บรรทุกขยะ
17 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 720.00 720.00       ตกลงจ้าง ร้านช.อ๊อฟฟิต ร้านช.อ๊อฟฟิต เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 125/2559 ลว.9/03/2559

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ประจ าเดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 126/2559 ลว.29/04/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 127/2559 ลว.29/04/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 128/2559 ลว.29/04/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 129/2559 ลว.29/04/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 130/2559 ลว.29/04/2559

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 131/2559 ลว.29/04/2559

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 132/2559 ลว.29/04/2559

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 134/2559 ลว.29/04/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00    ตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 133/2559 ลว.29/04/2559

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 135/2559 ลว.29/04/2559

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 136/2559 ลว.29/04/2559

12 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 137/2559 ลว.29/04/2559

หมู่ 2,4,6,8
13 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 138/2559 ลว.29/04/2559

หมู่ 1,3,5,7,9
14 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 6,545.00 6,545.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุญสุภาพ นางอารีย์  บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 139/2559 ลว.29/04/2559

จงกลนี
15 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 9,625.00 9,625.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 140/2559 ลว.29/04/2559

วัดสฎางค์

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

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   เมษายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าอาหารประชุมสภา 3,500.00 3,500.00    ตกลงจ้าง นางวงเดือน รอดไพรี นางวงเดือน รอดไพรี เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 141/2559 ลว.30/05/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 146/2559 ลว.31/05/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 147/2559 ลว.31/05/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 148/2559 ลว.31/05/2559

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 149/2559 ลว.31/05/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 150/2559 ลว.31/05/2559

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 151/2559 ลว.31/05/2559

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 152/2559 ลว.31/05/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 153/2559 ลว.31/05/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00    ตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 154/2559 ลว.31/05/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 155/2559 ลว.31/05/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 156/2559 ลว.31/05/2559

5 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 157/2559 ลว.31/05/2559

หมู่ 2,4,6,8
6 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 158/2559 ลว.31/05/2559

หมู่ 1,3,5,7,9
7 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 19,250.00 19,250.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุญสุภาพ นางอารีย์  บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 160/2559 ลว.31/05/2559

จงกลนี
8 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 13,250.00 19,250.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 161/2559 ลว.31/05/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 120.00           120.00        ตกลงจ้าง นายอังคาร อุ่นเรือน นายอังคาร อุ่นเรือน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 142/2559 ลว.1/06/2559

รถบรรทุกขยะ
2 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,800.00 1,800.00    ตกลงจ้าง ร้านปูเป้ก๊อปปี้ ร้านปูเป้ก๊อปปี้ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 143/2559 ลว.1/06/2559

3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมวสัดุ 23,300.00      23,300.00   ตกลงจ้าง นายวรรณา  อาจศิริ นายวรรณา  อาจศิริ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 144/2559 ลว.6/06/2559

ส้านักงาน(แอร์)

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถ 960.00           960.00        ตกลงจ้าง นายอังคาร การยาง นายอังคาร การยาง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 159/2559 ลว.27/06/2559

บรรทุกขยะ
5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 164/2559 ลว.30/06/2559

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 163/2559 ลว.30/06/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 165/2559 ลว.30/06/2559

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 166/2559 ลว.30/06/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 167/2559 ลว.30/06/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 168/2559 ลว.31/05/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 169/2559 ลว.31/05/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 2,100.00        2,100.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 171/2559 ลว.30/06/2559

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00    ตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 170/2559 ลว.30/06/2559

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 172/2559 ลว.30/06/2559

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 173/2559 ลว.30/06/2559

8 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 174/2559 ลว.30/06/2559

หมู่ 2,4,6,8

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

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2559



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 175/2559 ลว.30/06/2559

หมู่ 1,3,5,7,9
10 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 17,640.00 17,640.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุญสุภาพ นางอารีย์  บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 176/2559 ลว.30/06/2559

จงกลนี
11 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 17,010.00 17,010.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 177/2559 ลว.30/06/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 178/2559 ลว.30/07/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 179/2559 ลว.30/07/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 180/2559 ลว.30/07/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 181/2559 ลว.31/07/2559

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 182/2559 ลว.31/07/2559

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 183/2559 ลว.31/07/2559

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 184/2559 ลว.31/07/2559

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 185/2559 ลว.31/07/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00    ตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 185/2559 ลว.31/07/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 187/2559 ลว.31/07/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 188/2559 ลว.31/07/2559

4 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 189/2559 ลว.31/07/2559

หมู่ 2,4,6,8
5 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 190/2559 ลว.31/07/2559

หมู่ 1,3,5,7,9
6 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 20,790.00 20,790.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุญสุภาพ นางอารีย์  บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 191/2559 ลว.31/07/2559

จงกลนี
7 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 20,790.00 20,790.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 192/2559 ลว.31/07/2559

วดัสฎางค์

8 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 3,565.00        3,565.00     ตกลงจ้าง นางวงเดือน รอดไพรี นางวงเดือน รอดไพรี เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 193/2559 ลว.22/07/2559

ประชุมสภา

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 3,565.00        3,565.00     ตกลงจ้าง นางวงเดือน รอดไพรี นางวงเดือน รอดไพรี เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 194/2559 ลว.11/08/2559

ประชุมสภา
2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 197/2559 ลว.30/08/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 198/2559 ลว.30/08/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 199/2559 ลว.30/08/2559

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 200/2559 ลว.30/08/2559

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 201/2559 ลว.30/08/2559

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 202/2559 ลว.30/08/2559

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 203/2559 ลว.30/08/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 205/2559 ลว.31/08/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00    ตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 204/2559 ลว.31/08/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 206/2559 ลว.31/08/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 207/2559 ลว.31/08/2559

5 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 208/2559 ลว.31/08/2559

หมู่ 2,4,6,8
6 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 209/2559 ลว.31/08/2559

หมู่ 1,3,5,7,9
7 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 20,790.00 20,790.00 ตกลงจ้าง นางอารีย์  บุญสุภาพ นางอารีย์  บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 210/2559 ลว.31/08/2559

จงกลนี
8 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารศูนย์ 23,100.00 23,100.00 ตกลงจ้าง นางละเมียด  ศรีมั่น นางละเมียด  ศรีมั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 211/2559 ลว.31/08/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,082.00        1,082.00     ตกลงจ้าง ร้านปูเป้ก๊อปปี้ ร้านปูเป้ก๊อปปี้ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 213/2559 ลว.23/09/2559

2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 750.00           750.00        ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์ บญุประกอบ นางสาวศิริลักษณ์ บญุประกอบ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 214/2559 ลว.23/09/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ นายบญุเสริม เฉลยทศัน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 215/2559 ลว.30/09/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางณัฐชยา สูนพยานนท์ นางณัฐชยา สูนพยานนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 216/2559 ลว.30/09/2559

ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กจงกลณี

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธิน์าค นายหาญ  ฤทธิน์าค เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 217/2559 ลว.30/09/2559

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์  ไสยอรรถ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 218/2559 ลว.30/09/2559

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 219/2559 ลว.30/09/2559

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00 6,600.00 ตกลงจ้าง นายสมชาย สังขมิ นายสมชาย สังขมิ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 220/2559 ลว.30/09/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กันยายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 ตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 221/2559 ลว.30/09/2559

2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์  อยู่ภู่ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 222/2559 ลว.30/09/2559

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00 9,000.00    ตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 223/2559 ลว.30/09/2559

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 224/2559 ลว.30/09/2559

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00        6,600.00     ตกลงจ้าง นายเฉลิม  บญุเต็ม นายเฉลิม  บญุเต็ม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 225/2559 ลว.30/09/2559

6 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล นางสาวร้าพา พุ่มพกิุล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 226/2559 ลว.30/09/2559

หมู่ 2,4,6,8
7 ค่าจ้างเหมาเก็บค่าน้้า ตกลงจ้าง นางสมส่วน  พวงจ้าปา นางสมส่วน  พวงจ้าปา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 227/2559 ลว.30/09/2559

หมู่ 1,3,5,7,9

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กันยายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 วัสดุสารส้มคลอรีน 99,520.00 99,520.00 ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 008/2559 ลว.22/01/2559

2 ค่าวัสดุการเกษตร 2,160.00       21,602.00  ส่ังซ้ือ ร้านเฮงการเกษตร ร้านเฮงการเกษตร เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 009/2559 ลว.22/01/2559

3 ค่าน้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 20,410.00     20,410.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 015/2559 ลว.29/1/2559

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มกราคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุการเกษตร 14,160.00 ######## ส่ังซ้ือ นางอารีย์ บุญสุภาพ นางอารีย์ บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 010/2559 ลว.2/02/2559

2 ค่าน้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 20,420.00     20,420.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 019/2559 ลว.29/2/2559

3 ค่าวัสดุประปา 99,108.75 ######## ส่ังซ้ือ ร้านธนกฤษฮาร์ดแวร์ ร้านธนกฤษฮาร์ดแวร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 013/2559 ลว.1/2/2559

4 ค่าวสัดุสารส้ม คลอรีน 84,005.00     84,005.00  ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จ้ากัด บริษัทเมร์ิจเอน็ไวรอนเมนทอลแมนเน็จเมนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 014/2559 ลว.22/2/2559

จ้ากัด

5 ค่าวสัดุน้้ายาล้างจาน 3,975.00       3,975.00    ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 027/2559 ลว.26/2/2559

    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. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุประปา 97,896.44 ######## ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจ้าง 016/2559 ลว.28/03/2559

2 ค่าวัสดุประชุม สพด. 8,500.00       8,500.00    ส่ังซ้ือ ร้านไพศาลพาณิชย์ ร้านไพศาลพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 017/2559 ลว10/3/2559

3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 46,300.00 ######## ส่ังซ้ือ หจก. เอ บี เค เซ็นเตอร์ หจก. เอ บี เค เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 021/2559 ลว.28/3/2559

4 ค่าวสัดุสารส้ม คลอรีน 85,075.00     85,075.00  ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จ้ากัด บริษัทเมร์ิจเอน็ไวรอนเมนทอลแมนเน็จเมนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 022/2559 ลว.28/3/2559

5 ค้าวสัดุส้านักงาน 28,350.00     28,350.00  ส่ังซ้ือ หจก. เอ บี เค เซ็นเตอร์ หจก. เอ บี เค เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 026/2559 ลว.26/3/2559

6 ค่าน้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 38,610.00     38,610.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 030/2559 ลว.31/3/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุซ่อมแซมฝ้าเพดาน อบต. 2,495.00 2,495.00 ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวสัดุภณัฑ์ ร้านโชคชัยวสัดุภณัฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 018/2559 ลว.1/4/2559

2 ค่าวัสดุแบบพิมพ์ 3,909.00       3,909.00    ส่ังซ้ือ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 020/2559 ลว.1/4/2559

3 ส่ังซ้ือวัสดุหนิคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง 24,800.00 ######## ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 023/2559 ลว.8/4/2559

4 ค่าวสัดุของขวญัวนัสงกรานต์ 7,000.00       7,000.00    ส่ังซ้ือ นายรุงศักด์ิ ปัญจศิล นายรุงศักด์ิ ปัญจศิล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 025/2559 ลว.8/4/2559

5 ค่าวสัดุส้านักงาน 28,350.00     28,350.00  ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 024/2559 ลว.28/4/2559

6 ค่าวสัดุใบเสร็จค่าน้้าประปา 37,500.00     37,500.00  ส่ังชื้อ สยามโลคอลอินโนเวชั่น สยามโลคอลอินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 033/2559 ลว.28/4/2559

7 ค่าน้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 21,600.00     21,600.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 036/2559 ลว.29/4/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   เมษายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุการเกษตร 1,890.00 1,890.00 ส่ังซ้ือ ร้านเฮงเกษตร ร้านเฮงเกษตร เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 028/2559 ลว.2/5/2559

2 ค่าวัสดุเหล็กฉาก 470.00         470.00       ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 029/2559 ลว.10/5/2559

3 ค่าวัสดุไฟฟ้า 19,720.00 ######## ส่ังซ้ือ บริษัทสุขพฒัน์( 2006 )จ้ากดั    บริษทัสุขพฒัน(์ 2006 )จ้ากัด    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 031/2559 ลว.10/5/2559

4 ค่าวสัดุสารส้ม คลอรีน 99,600.00     99,600.00  ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จ้ากัด บริษัทเมร์ิจเอน็ไวรอนเมนทอลแมนเน็จเมนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 032/2559 ลว.24/5/2559

5 ค่าน้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 68,100.00     68,100.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 045/2559 ลว.31/5/2559

6

7

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุการเกษตร 630.00 630.00 ส่ังซ้ือ ร้านเฮงเกษตร ร้านเฮงเกษตร เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 034/2559 ลว.1/6/2559

2 ค่าวสัดุซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้ 8,770.79       8,770.79    ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 035/2559 ลว.1/6/2559

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,041.05 8,041.05   ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 037/2559 ลว.1/6/2559

4 ค่าวัสดุการเกษตร 16,241.00 16,241.00 ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 039/2559 ลว.6/6/2559

5 ค่าวัสดุประปา 45,721.10     45,721.10  ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 040/2559 ลว.6/6/2559

6 ค่าวัสดไฟฟ้า 24,610.00     24,610.00  ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 041/2559 ลว.6/6/2559

7 ค่าวัสดุทรายอะเบท 27,570.09     27,570.09  ส่ังซ้ือ บ.พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จ้ากัด บ.พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 042/2559 ลว.10/6/2559

8 น้้ามันโครงการป้องกันลูกน้้ายุงลาย 8,460.00 8,460.00 ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 043/2559 ลว.10/6/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 29,500.00 29,500.00 ส่ังซ้ือ บ.พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จ้ากัด บ.พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 044/2559 ลว.10/6/2559

2 ค่าน้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 15,460.00     15,460.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 055/2559 ลว.30/6/2559

3 ค่าวสัดุซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้ 10,004.50     10,004.50  ส่ังซ้ือ หจก.กู๊ดดีเฮ้า หจก.กู๊ดดีเฮ้า เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 048/2559 ลว.14/7/2559

4 ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,510.00 30,510.00 ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 049/2559 ลว.27/7/2559

วดัสฎางค์

5 ค่าน้้าด่ืม 1,300.00       1,300.00    ส่ังซ้ือ นางอารี บุญสุภาพ นางอารี บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 050/2559 ลว.14/7/2559

6 ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเทียน 1,540.00       1,540.00    ส่ังซ้ือ นางแสงเดือน ชูชื่น นางแสงเดือน ชูชื่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 051/2559 ลว.14/7/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุการเกษตร 8,310.00 8,310.00 ส่ังซ้ือ นางอารี บุญสุภาพ นางอารี บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 046/2559 ลว.8/7/2559

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00       3,000.00    ส่ังซ้ือ สยามโลคอลอินโนเวชั่น สยามโลคอลอินโนเวชั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 047/2559 ลว.8/7/2559

3 ค่าวสัดุสารส้ม คลอรีน 21,855.00     21,855.00  ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จ้ากัด บริษัทเมร์ิจเอน็ไวรอนเมนทอลแมนเน็จเมนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 052/2559 ลว.17/7/2559

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00       3,000.00    ส่ังซ้ือ บริษัท อ.ีท.ีซัพพลาย จ้ากัด บริษัท อ.ีท.ีซัพพลาย จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 053/2559 ลว.27/7/2559

5 ค่าวัสดุหินคลุกหมู่ที4่ 26,400.00     26,400.00  ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 054/2559 ลว.29/7/2559

6 ค่าวัสดุหินคลุกหมู่ที1่,9 9,900.00       9,900.00    ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 056/2559 ลว.29/7/2559

7 ค่าน้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 18,420.00     18,420.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 068/2559 ลว.29/7/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุการเกษตร 11,600.00 11,600.00 ส่ังซ้ือ นางอารี บุญสุภาพ นางอารี บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 057/2559 ลว.12/8/2559

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,500.00     60,500.00  ส่ังซ้ือ หจก เอ.บ.ีเค จ้ากัด หจก เอ.บ.ีเค จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 058/2559 ลว.26/8/2559

3 ค่าวัสดุหินคลุก 1,338.00       1,338.00    ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 059/2559 ลว.26/7/2559

4 ค่าวัสดุไฟฟ้า 29,157.50     29,157.50  ส่ังซ้ือ บริษัทสุขพฒัน์( 2006 )จ้ากดั    บริษทัสุขพฒัน(์ 2006 )จ้ากัด    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 060/2559 ลว.26/7/2559

5 ค่าวัสดุส่ิงก่อสร้าง 438.70         438.70       ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 061/2559 ลว.26/7/2559

6 ค่าวัสดุการเรียนการสอน 74,800.00     74,800.00  ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 062/2559 ลว.26/7/2559

7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4,686.60 4,686.60   ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 063/2559 ลว.26/6/2559

8 ค่าวัสดุการเกษตร 4,226.50 4,226.50 ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 066/2559 ลว.26/8/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าวัสดุไฟฟ้า 4,611.70       4,611.70    ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 065/2559 ลว.26/7/2559

10 ค่าวัสดุการเกษตร 8,527.90 8,527.90 ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 066/2559 ลว.26/8/2559

11 ค่าวัสดุประปา 66,773.35     66,773.35  ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 067/2559 ลว.26/8/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ส่ังซ้ือท่อเมนส์ pe 2,420.00       2,420.00    ส่ังซ้ือ บ.ซี.เอม็.ที อนิดักทร่ี จ้ากดั บ.ซี.เอม็.ที อนิดักทร่ี จ้ากดั เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 069/2559 ลว.9/9/2559

2 ค่าวสัดุสารส้ม คลอรีน 85,070.00     85,070.00  ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จ้ากัด บริษัทเมร์ิจเอน็ไวรอนเมนทอลแมนเน็จเมนท์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงจา้ง 070/2559 ลว.9/9/2559

3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 32,050.00     32,050.00  ส่ังซ้ือ หจก เอ.บ.ีเค จ้ากัด หจก เอ.บ.ีเค จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 071/2559 ลว.9/9/2559

4 ค่าวัสดุส่ิงก่อสร้าง 2,544.00       2,544.00    ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 072/2559 ลว.9/9/2559

5 ค่าวัสดุส้านักงาน 28,800.00     28,800.00  ส่ังซ้ือ หจก เอ.บ.ีเค จ้ากัด หจก เอ.บ.ีเค จ้ากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 073/2559 ลว.2/9/2559

6 ค่าวัสดุหน้ากากพ้นยุง 10,140.00     10,140.00  ส่ังซ้ือ บ.ซี.เอม็.ที อนิดักทร่ี จ้ากดั บ.ซี.เอม็.ที อนิดักทร่ี จ้ากดั เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 074/2559 ลว.19/9/2559

7 ค่าวัสดุโครงการdare 10,350.00 ######## ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 075/2559 ลว.12/9/2559

8 ค่าวัสดุกฬีาโครงการหนนูอ้ยวัยใส 14,000.00 14,000.00 ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 076/2559 ลว.15/9/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กันยายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุการศึกษา 29,000.00     29,000.00  ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 077/2559 ลว.12/9/2559

2 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร 55,000.00     55,000.00  ส่ังซ้ือ หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล   หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล   เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 078/2559 ลว.23/9/2559

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น
3 ค่าวัสดุส้านักงาน 60,810.00     60,810.00  ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน ร้านวรณัฎฐ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 079/2559 ลว.23/9/2559

4 ค่าวัสดุส้านักงาน ท้องถิ่น 12,900.00     12,900.00  ส่ังซ้ือ หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล   หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล   เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 081/2559 ลว.23/9/2559

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น
5 ค่าวัสดุถงัพลาสติกทรงกลม 16,000.00     16,000.00  ส่ังซ้ือ กฤษฆเนศ เทรดด้ิง กฤษฆเนศ เทรดด้ิง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 082/2559 ลว.23/9/2559

6 ค่าวัสดุหินคลุก 13,200.00     13,200.00  ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 083/2559 ลว.22/9/2559

7 ค่าวัสดุการเกษตร 2,900.00 2,900.00 ส่ังซ้ือ นางอารี บุญสุภาพ นางอารี บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 084/2559 ลว.23/9/2559

8 ค่าวัสดุกากน้้าตาล 4,000.00 4,000.00 ส่ังซ้ือ บ.ซี.เอม็.ที อนิดักทร่ี จ้ากดั บ.ซี.เอม็.ที อนิดักทร่ี จ้ากดั เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 085/2559 ลว.23/9/2559

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กันยายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าวัสดุส้านักงาน ท้องถิ่น 6,964.00       6,964.00    ส่ังซ้ือ หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล   หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล   เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 087/2559 ลว.23/9/2559

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กันยายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.6 179,000       179,000   สัญญาจ้าง 1.บริษทั เดอะวันซัพพลาย จ้ากดั 1.บริษทั เดอะวันซัพพลาย จ้ากดั ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจา้งเลขที่ 3/2558 ลว. 24/11/2558

ต้าบลท่าเจ้าสนุก เสนอราคา 175,000.-บาท เสนอราคา 175,000.-บาท

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มกราคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการขุดลอกโคลนเลนและวัชพืชคลองส่งน้้าเพือ่การเกษตร ม .2 82,000.00    ######## สัญญาจ้าง 1.บริษทัเดอะวันซัพพลายจ้ากดั 1.บริษทัเดอะวันซัพพลายจ้ากดั ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด ตกลงจ้าง 6/2559 ลว. 8/03/2559

เสนอราคา 82,000.-บาท เสนอราคา 80,000.-บาท

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

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
ประจ าเดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการติดต้ังเสาไฟแสงสว่าง(โคมLED12W)หมู่ที่5 136,000.00  136,000.00   สัญญาจ้าง 1.บริษทับางกอกไฟถนนจ้ากดั 1.บริษทับางกอกไฟถนนจ้ากดั ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด ตกลงจ้าง 6/2559 ลว. 8/03/2559

เสนอราคา 136,000.-บาท เสนอราคา 136,000.-บาท

2 โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร อบต.หมู่ที5่ 76,000.00    76,000.00  สัญญาจ้าง 1. นายบญุสม  หงษว์จิิตร 1. นายบญุสม  หงษว์จิิตร ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจ้าง 7/2559 ลว. 8/03/2559

เสนอราคา 76,000.-บาท เสนอราคา 76,000.-บาท

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.หมู1่(ซอยหอยจ้อ) 106,800.00  106,800.00   สัญญาจ้าง 1.หจก.พ.วงษาก่อสร้าง2012จ้ากัด 1.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์) ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจ้าง 8/2559 ลว. 3/03/2559

เสนอราคา 106850.83.-บาท จ้ากัด เสนอราคา 106,000.-บาท

2.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์)

จ้ากัด เสนอราคา 106,000.-บาท

3.หจก.ศ.ศิลปก์ารกอ่สร้าง

เสนอราคา 106,850.83.-บาท

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการติดต้ังเสาไฟแสงสว่าง(โคมLED12W)หมู่ที่5 136,000.00  136,000.00   สัญญาจ้าง 1.บริษทับางกอกไฟถนนจ้ากดั 1.บริษทับางกอกไฟถนนจ้ากดั ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด ตกลงจ้าง 6/2559 ลว. 8/03/2559

เสนอราคา 136,000.-บาท เสนอราคา 136,000.-บาท

2 โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร อบต.หมู่ที5่ 76,000.00    76,000.00  สัญญาจ้าง 1. นายบญุสม  หงษว์จิิตร 1. นายบญุสม  หงษว์จิิตร ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจ้าง 7/2559 ลว. 8/03/2559

เสนอราคา 76,000.-บาท เสนอราคา 76,000.-บาท

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน   พ.ศ. 2559

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.หมู1่(ซอยหอยจ้อ) 106,800 106,800.00   ตกลงจ้าง 1.หจก.พ.วงษาก่อสร้าง2012จ้ากัด 1.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์) ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจ้าง 8/2559 ลว. 3/03/2559

เสนอราคา 106850.83.-บาท จ้ากัด เสนอราคา 106,000.-บาท

2.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์)

จ้ากัด เสนอราคา 106,000.-บาท

3.หจก.ศ.ศิลปก์ารกอ่สร้าง

เสนอราคา 106,850.83.-บาท

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า คสล.ม1 417,000.00  417,000.00   ตกลงจ้าง 1.หจก.พ.วงษาก่อสร้าง2012จ้ากัด 1.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์) ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจา้ง 9/2559 ลว. 31/03/2559

เสนอราคา 417,625.12.-บาท จ้ากัด เสนอราคา 417,000.-บาท

2.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์)

จ้ากัด เสนอราคา 417,000.-บาท

3.หจก.ศ.ศิลปก์ารกอ่สร้าง

เสนอราคา 417,625.12.-บาท

2 โครงการกอ่สร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้้า หมู2่ 123,700.00  123,700.00   ตกลงจ้าง 1.หจก.พ.วงษาก่อสร้าง2012จ้ากัด 1.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์) ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจ้าง 10/2559 ลว. 31/03/2559

เสนอราคา 123,757.26.-บาท จ้ากัด เสนอราคา 123,000.-บาท

2.บริษัทมาสเตอร์บิลท์(ไทยแลนด์)

จ้ากัด เสนอราคา 123,000.-บาท

3.หจก.ศ.ศิลปก์ารกอ่สร้าง

เสนอราคา 123,757.26.-บาท

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการขยายท่อเมนทP์Eชนิดความหนาแน่นสูงขนาด110มม.หมู่ที8่ 37,000.00    37,000.00     ตกลงจ้าง 1.หจก.แสนแก้วเซอร์วิซ 1.หจก.แสนแก้วเซอร์วิซ ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจ้าง 11/2559 ลว. 27/06/2559

เสนอราคา 37,000.-บาท เสนอราคา 37,000.-บาท

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2559

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการวางท่อระบายน้้า คสลชั้น3 หมู่ที6่ 139,500.00  139,500.00   ตกลงจ้าง 1.นายอดิศักด์ิ  มานามไทย 1.นายอดิศักด์ิ  มานามไทย ผู้ทีเ่สนอราคาต้่าสุด สัญญาจา้ง 14/2559 ลว. 1/09/2559

เสนอราคา 130,000.-บาท เสนอราคา 130,000.-บาท

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


