
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ส่ังจ้างท าอาหารหน้าบ้านหน้ามอง 3,500.00      3,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 114/2561 ลว. 5/04/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,100.00      1,100.00   เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ นายองอาจ เม่นสุวรรณ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 115/2561 ลว. 5/04/2561

รับจ้างโดยตรง
3 จา้งเหมาเคร่ืองไฟวันสงกรานต์ม.2 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางพรเพ็ญ ภาควิชัย นางพรเพ็ญ ภาควิชัย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 116/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง
4 จา้งเหมาเคร่ืองไฟวันสงกรานต์ม.3 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.เนตรทราย สวัสดิรักษา น.ส.เนตรทราย สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 117/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง
5 จา้งเหมาเคร่ืองไฟวันสงกรานต์ม.7 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายปรีดา กฤษแก้ว นายปรีดา กฤษแก้ว เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 118/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง
6 จา้งเหมาเคร่ืองไฟวันสงกรานต์ม.1 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางพเยาว์ เฉลิมศักด์ิ นางพเยาว์ เฉลิมศักด์ิ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 119/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง
7 จ้างท าอาหารและน้ าด่ืม 65,000.00    65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค์ สวัสดิรักษา นายสมประสงค์ สวสัดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 120/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง

    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. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,150.00      2,150.00   เฉพาะเจาะจง ร้านต้อยอิงค์เจ็ท ร้านต้อยอิงค์เจ็ท เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 121/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 4,410.00      4,410.00   เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 126/2561 ลว. 26/04/2561

รับจ้างโดยตรง
10 จ้างเหมาเกล่ียแต่งหินคลุก 2,400.00      2,400.00   เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ สัมมาสูตร นายอดุลย์ สัมมาสูตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 127/2561 ลว. 26/04/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์สฏางค์ 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 128/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 129/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์จงกลณี 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 128/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 131/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง

    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. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,150.00      2,150.00   เฉพาะเจาะจง ร้านต้อยอิงค์เจ็ท ร้านต้อยอิงค์เจ็ท เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 121/2561 ลว. 9/04/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 4,410.00      4,410.00   เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 126/2561 ลว. 26/04/2561

รับจ้างโดยตรง
10 จ้างเหมาเกล่ียแต่งหินคลุก 2,400.00      2,400.00   เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ สัมมาสูตร นายอดุลย์ สัมมาสูตร เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 127/2561 ลว. 26/04/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์สฏางค์ 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 128/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 129/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์จงกลณี 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ นางสาวณัฎชยา สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 128/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 131/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง

    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. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 132/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 133/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 134/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีรา สุไรศรี นางสาวสุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 135/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธนิาค นายหาญ ฤทธนิาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 137/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 137/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 138/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

22 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 9,600.00      9,600.00   เฉพาะเจาะจง นายวินัย แก้วนิล นายวินัย แก้วนิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 139/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
23 ค่าจ้างเหมาดูแลน้ าประปา 7,000.00      7,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 133/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
24 ค่าจ้างเหมาศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 9,000.00      9,000.00   เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 140/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง
25 ค่าจ้างเหมาศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง 10,500.00    10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร ก าแพงล้อม นางสาวอ าพร ก าแพงล้อม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 141/2561 ลว. 30/04/2561

รับจ้างโดยตรง

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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


