
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 81-9108 5,350.00      5,350.00   ตกลงจ้าง ร้านบอยไดนาโม ร้านบอยไดนาโม ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด ตกลงจ้าง 16/2560 ลว. 9/01/2560

2 ซ่อมแซมเสียงตามสาย 5,500.00      5,500.00   ตกลงจ้าง นายบํารุง ภูมิฟากท่า นายบํารุง ภูมิฟากท่า ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด ตกลงจา้ง 17/2560 ลว. 16/01/2560

3 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง 5,500.00      5,500.00   ตกลงจ้าง นายณัฐพงษ์  ธรรมมา  นายณัฐพงษ์  ธรรมมา  ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด ตกลงจา้ง 18/2560 ลว. 19/01/2560

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 58/2560 ลว. 31/12/2560

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 59/2560 ลว.31/12/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 60/2560 ลว. 31/12/2560

ช่วยเหลือกิจการประปา
8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 61/2560 ลว. 31/12/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มกราคม   พ.ศ. 2560

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 62/2560 ลว. 28/12/2559

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 63/2560 ลว. 29/12/2559

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 64/2560 ลว. 28/12/2559

ผลิตน้ําประปา
12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายวันชัย  ผดุงรัตน์ นายวันชัย  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 65/2560 ลว. 29/12/2559

เวรยาม
13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 66/2560 ลว. 29/12/2559

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง  นายบุญส่ง  อยู่แตง  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 67/2560 ลว. 29/12/2559

คุมเคร่ืองสูบน้ํา
15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 68/2560 ลว. 29/12/2559

ผลิตน้ําประปา

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 62/2560 ลว. 28/12/2559

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 63/2560 ลว. 29/12/2559

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 64/2560 ลว. 28/12/2559

ผลิตน้ําประปา
15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวรําพา  พุม่พิกุล นางสาวรําพา  พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 69/2560 ลว. 29/12/2559

เก็บค่าน้ําประปา
16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสมส่วน พวงจําปา นางสมส่วน พวงจําปา ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 70/2560 ลว. 29/12/2559

เก็บค่าน้ําประปา
17 ค่าจ้างเหมาทําอาหาร 1,750.00      1,750.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวสัดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 71/2560 ลว. 19/01/2560

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง 10,000.00    10,000.00 ตกลงจ้าง นางสาวมลฑิตา  พรมเมือง  นางสาวมลฑิตา  พรมเมือง  ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด ตกลงจ้าง 19/2560 ลว. 7/02/2560

ไปท้องสนามหลวง
2 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 73/2560 ลว. 31/01/2560

3 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 74/2560 ลว.31/01/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี

4 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 75/2560 ลว. 31/01/2560

ช่วยเหลือกิจการประปา
5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 61/2560 ลว. 31/12/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 62/2560 ลว. 28/12/2559

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 63/2560 ลว. 29/12/2559

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

ล าดับที่

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

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 64/2560 ลว. 28/12/2559

ผลิตน้ําประปา
12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายวันชัย  ผดุงรัตน์ นายวันชัย  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 65/2560 ลว. 29/12/2559

เวรยาม
13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 66/2560 ลว. 29/12/2559

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง  นายบุญส่ง  อยู่แตง  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 67/2560 ลว. 29/12/2559

คุมเคร่ืองสูบน้ํา
15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 68/2560 ลว. 29/12/2559

ผลิตน้ําประปา
16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวรําพา  พุม่พิกุล นางสาวรําพา  พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 69/2560 ลว. 29/12/2559

เก็บค่าน้ําประปา
17 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสมส่วน พวงจําปา นางสมส่วน พวงจําปา ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 70/2560 ลว. 29/12/2559

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 9,869.25      9,869.25   ตกลงจ้าง บริษัทอีซุซุเซลจํากัด บริษัทอีซุซุเซลจํากัด ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด สัญญาจา้ง 20/2560 ลว. 1/03/2560

2 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง5563 5,155.26      5,155.26   ตกลงจ้าง บริษทั มติซูอยุธยา(ไทยธาดา)จํากดั บริษทั มติซูอยุธยา(ไทยธาดา)จํากดั ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด สัญญาจา้ง 21/2560 ลว. 1/03/2560

3 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ81-9108 20,100.00    20,100.00 ตกลงจ้าง นายสิทธิชัย รักสนิท นายสิทธิชัย รักสนิท ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด สัญญาจา้ง 22/2560 ลว. 9/03/2560

4 ซ่อมแซมรถส่วนกลางกง5563 100.00         100.00      บนัทกึตกลงจ้าง นายอังคาร อุ่นเรือน นายอังคาร อุ่นเรือน ผู้ทีเ่สนอราคาตํ่าสุด สัญญาจ้าง 88/2560 ลว. 17/03/2560

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 89/2560 ลว.28/02/2560

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 90/2560 ลว.28/02/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 91/2560 ลว.28/02/2560

ช่วยเหลือกิจการประปา

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

 แบบ สขร. 1

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

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง

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

ล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจา้ง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 92/2560 ลว.28/02/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 93/2560 ลว.28/02/2560

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 94/2560 ลว.28/02/2560

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 95/2560 ลว.28/02/2560

ผลิตน้ําประปา
12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายวันชัย  ผดุงรัตน์ นายวันชัย  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 96/2560 ลว.28/02/2560

เวรยาม
13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 97/2560 ลว.28/02/2560

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง  นายบุญส่ง  อยู่แตง  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 98/2560 ลว.28/02/2560

คุมเคร่ืองสูบน้ํา
15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจ้าง 99/2560 ลว.28/02/2560

ผลิตน้ําประปา

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

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวรําพา  พุม่พิกุล นางสาวรําพา  พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 100/2560 ลว.28/02/2560

เก็บค่าน้ําประปา
17 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสมส่วน พวงจําปา นางสมส่วน พวงจําปา ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 101/2560 ลว.28/02/2560

18 จ้างเหมาทําอาหารประชุมคัดแยกขยะ 3,000.00      3,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวสัดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 102/2560 ลว. 16/03/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 โครงการติดต้ังประตูเล่ือนเหล็กดัด(ห้องน้ํา) 8,785.00      8,785.00   ส่ังจ้าง นายนวเทพ  ฮองต้น  นายนวเทพ  ฮองต้น  ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 25/2560 ลว. 10/04/2560

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยว์ดัสฎางค์ หมู่ที่ 6

2 ค่าวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 240.00         240.00      ส่ังจ้าง ร้านจุ๊กกู้  อิงค์เจ็ท ร้านจุ๊กกู้  อิงค์เจ็ท ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 26/2560 ลว. 21/04/2560

3 ค่าวัสดุป้ายเตือนทางโค้งโปรดลดความเร็ว 800.00         800.00      ส่ังจ้าง ร้านจุ๊กกู้  อิงค์เจ็ท ร้านจุ๊กกู้  อิงค์เจ็ท ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 27/2560 ลว. 21/04/2560

4 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 16,900.00    16,900.00 ส่ังจ้าง ร้านญาณชัยแอร์ ร้านญาณชัยแอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 29/2560 ลว. 21/04/2560

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 103/2560 ลว.31/03/2560

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 104/2560 ลว.31/03/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 105/2560 ลว.31/03/2560

ช่วยเหลือกิจการประปา

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

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 106/2560 ลว.31/03/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 107/2560 ลว.31/03/2560

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 108/2560 ลว.31/03/2560

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 109/2560 ลว.31/03/2560

ผลิตน้ําประปา
12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายวันชัย  ผดุงรัตน์ นายวันชัย  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 110/2560 ลว.31/03/2560

เวรยาม
13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ นางสาวศิริลักษณ์ อยู่ภู่ ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 111/2560 ลว.31/03/2560

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง  นายบุญส่ง  อยู่แตง  ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 112/2560 ลว.31/03/2560

คุมเคร่ืองสูบน้ํา
15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 113/2560 ลว.31/03/2560

ผลิตน้ําประปา

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวรําพา  พุม่พิกุล นางสาวรําพา  พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 114/2560 ลว.31/03/2560

เก็บค่าน้ําประปา
17 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป บนัทกึตกลงจ้าง นางสมส่วน พวงจําปา นางสมส่วน พวงจําปา ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 115/2560 ลว.31/03/2560

18 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,500.00      1,500.00   บนัทกึตกลงจ้าง บ.สยามโลคอล อินโนเวชั่นจํากัด บ.สยามโลคอล อนิโนเวชั่นจํากดั ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 103/2560 ลว.21/04/2560

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ส่ังจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 7,000.00      7,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 116/2560 ลว. 1/05/2560

2 ค่าจา้งเหมาจดัทําอาหารว่างและน้ําด่ืม 3,000.00      3,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางนงลักษณ์  อยู่ภู่ นางนงลักษณ์  อยู่ภู่ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 117/2560 ลว. 5/05/2560

3 ส่ังจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3,000.00      3,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 118/2560 ลว. 15/05/2560

4 ส่ังจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 4,700.00      4,700.00   บนัทกึตกลงจ้าง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 119/2560 ลว. 15/05/2560

5 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 120/2560 ลว. 28/04/2560

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 121/2560 ลว. 28/04/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี

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

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

7 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 122/2560 ลว. 1/05/2560

ช่วยเหลือกิจการประปา
8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 123/2560 ลว. 5/05/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 124/2560 ลว. 15/05/2560

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 125/2560 ลว. 15/05/2560

11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 126/2560 ลว. 28/04/2560

ผลิตน้ําประปา
12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายวันชัย  ผดุงรัตน์ นายวันชัย  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 127/2560 ลว. 28/04/2560

เวรยาม

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง  นายบุญส่ง  อยู่แตง  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 128/2560 ลว. 28/04/2560

คุมเคร่ืองสูบน้ํา
14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 129/2560 ลว. 28/04/2560

ผลิตน้ําประปา
15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 8,114.00      8,114.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวรําพา  พุม่พิกุล นางสาวรําพา  พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 130/2560 ลว. 28/04/2560

เก็บค่าน้ําประปา
16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 12,731.00    12,731.00 บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวณัฐนารี  คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี  คุ้มเยาว์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 131/2560 ลว. 28/04/2560

เก็บค่าน้ําประปา

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าจ้างเหมาจัดทําปา้ยประชาสัมพนัธ์ 900.00         900.00      ส่ังจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจา้ง 30/2560 ลว. 1/06/2560

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 1,470.00      1,470.00   บนัทกึตกลงจ้าง ร้านอังคารการยาง ร้านอังคารการยาง ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจา้ง 132/2560 ลว. 12/06/2560

3 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,959.00      2,959.00   บนัทกึตกลงจ้าง ร้านปูเป้ก๊อบปี้ ร้านปูเป้ก๊อบปี้ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจา้ง 133/2560 ลว. 12/06/2560

4 ค่าซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,500.00      5,500.00   บนัทกึตกลงจ้าง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 134/2560 ลว. 9/06/2560

5 ค่าจ้างเหมาทําแสกนระวางที่ดิน 1,600.00      1,600.00   ส่ังจ้าง ร้านออริจินอล ร้านออริจินอล ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 31/2560 ลว. 16/06/2560

6 ค่าจา้งทําผ้าขาวดําประดับ อบต. 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางกชพรรณ วรพันธุ ์ นางกชพรรณ วรพันธุ ์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจา้ง 135/2560 ลว. 16/06/2560

7 ค่าจ้างทําอาหาร 2,000.00      2,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจา้ง 136/2560 ลว. 11/06/2560

8 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  นายบุญเสริม  เฉลยทัศน์  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 137/2560 ลว. 31/05/2560

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

ประจ าเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560

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

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 138/2560 ลว. 31/05/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดจงกลณี

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 139/2560 ลว. 31/05/2560

ช่วยเหลือกิจการประปา
11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 140/2560 ลว. 31/05/2560

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กวัดสฎางค์

12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 141/2560 ลว. 31/05/2560

13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 142/2560 ลว. 31/05/2560

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 143/2560 ลว. 31/05/2560

ผลิตน้ําประปา
15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 144/2560 ลว. 31/05/2560

เวรยาม

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง

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

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

ล าดับที่



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง  นายบุญส่ง  อยู่แตง  ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 145/2560 ลว. 31/05/2560

คุมเคร่ืองสูบน้ํา
17 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   บนัทกึตกลงจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 146/2560 ลว. 31/05/2560

ผลิตน้ําประปา
18 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 8,114.00      8,114.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวรําพา  พุม่พิกุล นางสาวรําพา  พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 147/2560 ลว. 31/05/2560

เก็บค่าน้ําประปา
19 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 12,731.00    12,731.00 บนัทกึตกลงจ้าง นางสาวณัฐนารี  คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี  คุ้มเยาว์ ผู้ทีเ่สนอราคา บันทึกตกลงจา้ง 148/2560 ลว. 31/05/2560

เก็บค่าน้ําประปา
20 ค่าจา้งทําอาหารงานกําจดัขยะ 4,500.00      4,500.00   บนัทกึตกลงจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา บนัทึกตกลงจา้ง 151/2560 ลว.16/06/2560

21 ซ่อมแซมวัสดุประปา ม.6 2,950.00      2,950.00   ส่ังจ้าง ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 032/2560 ลว.16/06/2560

22 รถขนผักตบชวา 2,500.00      2500 ส่ังจ้าง นายเชาว์  ศรีขวัญเจริญ นายเชาว์  ศรีขวัญเจริญ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 034/2560 ลว.13/06/2560

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

23 ค่าวัสดุเผยแพร่ดอกไม้จันทร์ 360.00         360.00      สัญญาจ้าง ร้านจุ๊กกู้อิงค์เจ็ท ร้านจุ๊กกู้อิงค์เจ็ท ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 035/2560 ลว. 11/06/2560

24 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,250.00      1,250.00   สัญญาจ้าง นายศุภเดช  ชูสินชยากร นายศุภเดช  ชูสินชยากร ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 036/2560 ลว. 30/06/2560

25 ค่าจ้างเหมาทิง้ขยะ 26,750.00    26,750.00 สัญญาจ้าง บริษทั ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี บริษทั ซุปเปอร์เอร์ิธ เอนเนอร์ยี ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 183/2560 ลว. 9/06/2560

4 จํากัด 4 จํากัด

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ส่ังจ้างรถบาสดูงานพระราชกรณียกจิ 10,000.00    10,000.00 สัญญาจ้าง นายพิริยะพันธ์  จันทราวุฒิ นายพริิยะพนัธ ์ จันทราวฒิุ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 037/2560 ลว.5/07/2560

2 ส่ังจา้งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าม.2,4,7 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นางสาวบังอร อินอรชร นางสาวบังอร อินอรชร ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 038/2560 ลว. 30/07/2560

3 ซ่อมแซมมอเตอร์ประปา 4,060.00      4,060.00   สัญญาจ้าง ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ร้านวิโรจน์มอเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 039/2560 ลว. 14/07/2560

4 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 11,100.00    11,100.00 สัญญาจ้าง ร้านยุพาการยาง ร้านยุพาการยาง ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 040/2560 ลว. 19/07/2560

5 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6,480.00      6,480.00   สัญญาจ้าง ร้านอู่ช่างน้อย ร้านอู่ช่างน้อย ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 041/2560 ลว. 14/07/2560

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

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6,050.00      6,050.00   สัญญาจ้าง นายสิทธิชัย  รักสนิท นายสิทธิชัย  รักสนิท ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 042/2560 ลว.4/08/2560

2 ส่ังจ้างทําป้ายไวนิล 6,260.00      6,260.00   สัญญาจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 043/2560 ลว. 4/08/2560

3 ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 24,198.00    24,198.00 สัญญาจ้าง หจก.จํากัด เอ.บ.ีเค เซ็นเตอร์ หจก.จํากัด เอ.บ.ีเค เซ็นเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 044/2560 ลว. 4/08/2560

4 ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีด 4,500.00      4,500.00   สัญญาจ้าง หจก.จํากัด เอ.บ.ีเค เซ็นเตอร์ หจก.จํากัด เอ.บ.ีเค เซ็นเตอร์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 045/2560 ลว. 4/08/2560

5 ค่าจา้งเหมาอาหารวันแม่ 20,000.00    20,000.00 สัญญาจ้าง นางสมประสงค์  สวัสดิรักษา นางสมประสงค์  สวสัดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 168/2560 ลว. 11/08/2560

6 ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 430.00         430.00      สัญญาจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 046/2560 ลว. 21/08/2560

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
7 ค่าซ่อมแซมสัญญาณเตือนภัย 1,219.80      1,209.80   สัญญาจ้าง บริษทัสุขพฒัน์ ( 2006 )จํากัด    บริษัทสุขพัฒน์ ( 2006 )จํากัด    ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 047/2560 ลว. 21/08/2560

รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างทําอาหารประชุมสภา 3,565.00      3,565.00   สัญญาจ้าง นางสมประสงค์  สวัสดิรักษา นางสมประสงค์  สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 169/2560 ลว.14/08/2560

9 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 171/2560 ลว. 31/07/2560

10 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 172/2560 ลว. 31/07/2560

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์จงกลณี
11 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 173/2560 ลว. 31/07/2560

12 ค่าจา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์  ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 174/2560 ลว. 31/07/2560

ครูผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์วดัสฎางค์

13 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายสมนึก  อนุโชติ นายสมนึก  อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 175/2560 ลว. 31/07/2560

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายสมชาย  สังข์มิ นายสมชาย  สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 176/2560 ลว. 31/07/2560

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

งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   สัญญาจ้าง นายเพลิน  พนาวาส  นายเพลิน  พนาวาส  ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 177/2560 ลว.31/07/2560

16 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   สัญญาจ้าง นายสมภพ  ผดุงรัตน์ นายสมภพ  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 178/2560 ลว. 31/07/2560

เวรยาม
17 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายบุญส่ง  อยู่แตง นายบุญส่ง  อยู่แตง ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 179/2560 ลว. 31/07/2560

18 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป 9,000.00      9,000.00   สัญญาจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 180/2560 ลว. 31/07/2560

19 ค่าจา้งเหมาแรงงานทัว่ไป สัญญาจ้าง นางสาวรําพา พุม่พิกุล นางสาวรําพา พุม่พิกุล ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 181/2560 ลว. 31/07/2560

เก็บค่าน้ําประปา1,3,5,7,9

20 ค่าจ้างเหมาแรงงานทัว่ไป สัญญาจ้าง นางสมส่วน  พวงจําปา นางสมส่วน  พวงจําปา ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 182/2560 ลว. 31/07/2560

เก็บค่าน้ําประปา2,4,6,8
21 ค่าจ้างเหมาทิง้ขยะ 16,585.00    16,585.00 สัญญาจ้าง บริษทั ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี บริษทั ซุปเปอร์เอร์ิธ เอนเนอร์ยี ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 184/2560 ลว. 1/08/2560

4 จํากัด 4 จํากัด

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

22 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00      2,500.00   สัญญาจ้าง นายวรรณา  อาจศิริ นายวรรณา  อาจศิริ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 185/2560 ลว.21/08/2560

23 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 6,050.00      6,050.00   สัญญาจ้าง นายสิทธิชัย รักสนิท นายสิทธิชัย รักสนิท ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 042/2560 ลว.4/08/2560

ทะเบียน 81-9108
24 ค่าจ้างเหมาทําป้ายไวนิล 6,260.00      6,260.00   สัญญาจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 043/2560 ลว.4/08/2560

ประชาสัมพันธ์วันเฉลิมพระชนมพรรษา

25 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 24,198.00    24,198.00 สัญญาจ้าง หจก. เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ จํากัดหจก. เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ จํากัด ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 044/2560 ลว.4/08/2560

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพดี์ด 4,500.00      4,500.00   สัญญาจ้าง หจก. เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ จํากัดหจก. เอ.บ.ีเค. เซ็นเตอร์ จํากัด ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 045/2560 ลว.4/08/2560

27 ค่าจ้างเหมาทําป้ายไวนิล 430.00         430.00      สัญญาจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 046/2560 ลว.21/08/2560

ประชาสัมพันธ์โครงการปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

28 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ํา 1,219.80      1,219.80   สัญญาจ้าง บริษัท  สุขพัฒน์  ( 2006 )  จํากัด    บริษัท  สุขพัฒน์  ( 2006 )  จํากัด    ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 047/2560 ลว.21/08/2560

เอนกประสงค์
29 ค่าจ้างเหมาทิง้ขยะ สัญญาจ้าง บริษทั ซุปเปอร์เอิร์ธ เอนเนอร์ยี บริษทั ซุปเปอร์เอร์ิธ เอนเนอร์ยี ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 051/2560 ลว. 1/08/2560

4 จํากัด 4 จํากัด

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 3,000.00      3,000.00   สัญญาจ้าง นายองอาจ เม่นสุวรรณ นายองอาจ เม่นสุวรรณ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 048/2560 ลว.1/09/2560

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00      2,000.00   สัญญาจ้าง นายวรรณา  อาจศิริ นายวรรณา  อาจศิริ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 050/2560 ลว. 21/09/2560

3 ค่าจ้างเหมาทําป้ายอิงเจ็ท 360.00         360.00      สัญญาจ้าง ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ร้านต้อยสปอร์ต อิงค์เจ็ต ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 053/2560 ลว. 26/09/2560

4 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 800.00         800.00      สัญญาจ้าง ร้านปูเก้ก๊อปปี้ ร้านปูเก้ก๊อปปี้ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 054/2560 ลว. 27/09/2560

5 จ้างเหมาทําเคร่ืองตัดหญ้า 15,108.40    15,108.40 สัญญาจ้าง ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 056/2560 ลว. 22/09/2560

6 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 11,000.00    11,000.00 สัญญาจ้าง บ.สยามโลคอล อินโนเวชั่นจํากัด บ.สยามโลคอล อนิโนเวชั่นจํากดั ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 187/2560 ลว. 1/09/2560

7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 440.00         440.00      สัญญาจ้าง นายองอาจ เม่นสุวรรณ นายองอาจ เม่นสุวรรณ ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 188/2560 ลว. 1/09/2560

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาทําอาหารสภาเด็ก 2,000.00      2,000.00   สัญญาจ้าง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาจ้าง 189/2560 ลว.8/09/2560

9 ค่าจ้างเหมาบริการทัว่ไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ ผู้ทีเ่สนอราคา

10 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์จงกลณี 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นางณัฎฐ์ชยา สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา สูนพยานนท์ ผู้ทีเ่สนอราคา

11 ค่าจ้างเหมาช่วยเหลือกจิการประปา 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายหาญ  ฤทธินาค นายหาญ  ฤทธินาค ผู้ทีเ่สนอราคา

12 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ ผู้ทีเ่สนอราคา

13 ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดสฎางค์ 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ นางเจียมจันทร์ ไสยอรรถ ผู้ทีเ่สนอราคา

14 ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป 6,600.00      6,600.00   สัญญาจ้าง นายสมชาย สังข์มิ นายสมชาย สังข์มิ ผู้ทีเ่สนอราคา

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ําประปา 9,000.00      9,000.00   สัญญาจ้าง นายเพลิน  พนาวาส นายเพลิน  พนาวาส ผู้ทีเ่สนอราคา

9 ค่าจ้างเหมาผลิตน้ําประปา 9,000.00      9,000.00   สัญญาจ้าง นายเฉลิม  บุญเต็ม นายเฉลิม  บุญเต็ม ผู้ทีเ่สนอราคา

10 ค่าจ้างเหมาเวรยาม 9,000.00      9,000.00   สัญญาจ้าง นายวันชัย  ผดุงรัตน์ นายวันชัย  ผดุงรัตน์ ผู้ทีเ่สนอราคา

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560















































 



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จัดซ้ือของขวัญวันเด็ก 5,700.00      5,700.00  ส่ังซ้ือ นายณัฎฐวัฒน์  กุลเกียรติชัย นายณัฎฐวัฒน์  กุลเกียรติชัย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 9/2560 ลว. 9/01/2560

2 ส่ังซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 8,000.00      8,000.00  ส่ังซ้ือ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    บริษัท น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากดั    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 26/2560 ลว. 31/01/2560

3 ส่ังซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 18,600.00    ######## ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 33/2560 ลว. 31/01/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มกราคม   พ.ศ. 2560

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 6,710.00      6,710.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 26/2560 ลว. 28/02/2560

    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   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ส่ังซ้ือวัสดุการเกษตร 9,030.80      9,090.80  ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 27/2560 ลว. 1/03/2560

2 ส่ังซ้ือวัสดุไฟฟ้า 9,346.45      9,346.45  ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 28/2560 ลว. 1/03/2560

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,935.40    ######## ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 29/2560 ลว. 1/03/2560

4 วัสดุประปา 89,730.20 ######## ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 30/2560 ลว. 1/03/2560

5 วัสดุสารส้ม คลอรีน 33,000.00    ######## ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 31/2560 ลว. 1/03/2560

แมนเน็จเมนท์ จํากัด  แมนเน็จเมนท์ จํากัด  
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,900.00    ######## ส่ังซ้ือ หจก.เอบีเค  เซ็นเตอร์ หจก.เอบีเค  เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 32/2560 ลว. 1/03/2560

7 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00      4,000.00  ส่ังซ้ือ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    บริษัท น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากดั    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 34/2560 ลว. 1/03/2560

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

ประจ าเดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 จัดซ้ือวัสดุหินคลุก 3,300.00      3,300.00  ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 35/2560 ลว. 8/03/2560

9 วัสดุบ้านผู้ยากไร้ 11,568.84    ######## ส่ังซ้ือ ร้านเจี๊ยบหมง ร้านเจี๊ยบหมง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 36/2560 ลว. 8/03/2560

10 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 16,050.00    ######## ส่ังซ้ือ บริษัทอีทีซัพพลายแอนด์เซอร์วิสจํากัด บริษัทอีทีซัพพลายแอนด์เซอร์วิสจํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 37/2560 ลว. 8/03/2560

11 วัสดุหินคลุก 3,300.00 3,300.00  ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 38/2560 ลว. 17/03/2560

12 วัสดุวิทยาศาสตร์ 67,500.00    ######## ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 40/2560 ลว. 24/03/2560

แมนเน็จเมนท์ จํากัด  แมนเน็จเมนท์ จํากัด  
13 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 36,696.00    ######## ส่ังซ้ือ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 41/2560 ลว. 15/03/2560

14 วัสดุทรายถม 35,000.00    ######## ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 42/2560 ลว. 3/03/2560

15 วัสดุป้ายโครงการคัดแยกขยะ 5,600.00      5,600.00  ส่ังซ้ือ หา้งหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็มท ีอิดัสตร้ี  หา้งหุ้นส่วนจํากดั ซีเอม็ท ีอดัิสตร้ี  เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 43/2560 ลว. 27/03/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

16 ส่ังซ้ือสต๊ิกเกอร์ 5,600.00      5,600.00  ส่ังซ้ือ หา้งหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็มท ีอิดัสตร้ี  หา้งหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็มท ีอิดัสตร้ี  เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 49/2560 ลว. 16/03/2560

17 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 11,460.00    ######## ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 56/2560 ลว. 31/03/2560

18 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 6,000.00      6,000.00  ส่ังซ้ือ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 57/2560 ลว. 31/03/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 4000 4,000       ส่ังซ้ือ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 50/2560 ลว. 3/04/2560

2 ค่าวัสดุประปา 50878.5 50,878.50 ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 53/2560 ลว. 18/04/2560

3 จัดซ้ือวสัดุเพื่อถวายความอาลัย 2,837.64 2,837.64 ส่ังซ้ือ ร้านเจี๊ยบหมง  (ต๋ีค้าไม้ วงกบ)   ร้านเจี๊ยบหมง  (ต๋ีค้าไม้ วงกบ)   เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 51/2560 ลว. 21/04/2560

4 ส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้างซ่อมแวมเวทีออกกําลังกาย 3,247.45 3,247.45 ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัย วัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัย วัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 52/2560 ลว. 21/04/2560

5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 87,300.00 87,300.00 ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 54/2560 ลว. 28/04/2560

แมนเน็จเมนท์ จํากัด  แมนเน็จเมนท์ จํากัด  

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   เมษายน   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 4000 4,000       ส่ังซ้ือ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 50/2560 ลว. 3/04/2560

2 ค่าวัสดุประปา 50878.5 50,878.50 ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 53/2560 ลว. 18/04/2560

3 จัดซ้ือวสัดุเพื่อถวายความอาลัย 2,837.64 2,837.64 ส่ังซ้ือ ร้านเจี๊ยบหมง  (ต๋ีค้าไม้ วงกบ)   ร้านเจี๊ยบหมง  (ต๋ีค้าไม้ วงกบ)   เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 51/2560 ลว. 21/04/2560

4 ส่ังซ้ือวสัดุกอ่สร้างซ่อมแวมเวทีออกกําลังกาย 3,247.45 3,247.45 ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัย วัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัย วัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 52/2560 ลว. 21/04/2560

5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 87,300.00 87,300.00 ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 54/2560 ลว. 28/04/2560

แมนเน็จเมนท์ จํากัด  แมนเน็จเมนท์ จํากัด  

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

ประจ าเดือน   เมษายน   พ.ศ. 2560

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 จัดซ้ือวัสดุเชื่อมต่อท่อ PE 3,000.00      3,000.00  ส่ังซ้ือ หา้งหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็มท ีอิดัสตร้ี หา้งหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็มท ีอิดัสตร้ี เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 55/2560 ลว. 1/5/2560

2 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองถา่ยเอกสาร ศูนยร์วมขา่วสาร 4,815.00      4,815.00  ส่ังซ้ือ หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 58/2560 ลว. 1/5/2560

คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,570.00 17,570.00 ส่ังซ้ือ บริษทั เมิร์จ เอ็นไวรอนเมนทอล บริษทั เมิร์จ เอ็นไวรอนเมนทอล เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 59/2560 ลว. 15/5/2560

แมนเน็จเมนท ์จํากัด แมนเน็จเมนท ์จํากัด

4 ค่าน้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00 4,000.00 ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 60/2560 ลว. 15/5/2560

5 จัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ด ำเนินกำร 8,150.00 8,150.00 ส่ังซ้ือ หา้งหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็มท ีอิดัสตร้ี หา้งหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็มท ีอิดัสตร้ี เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 61/2560 ลว. 15/5/2560

ซ่อมแซมระบบประปา

6 ค่าวัสดุงานบ้าน-งานครัว 1,960.00 1,960.00 บนัทกึตกลงซ้ือ ร้านน้ําด่ืมเก่งกาจ ร้านน้ําด่ืมเก่งกาจ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 9/2560 ลว. 1/10/2559

7 ค่าวารสารส่ิงพิมพ์ 4,860.00 4,860.00 บนัทกึตกลงซ้ือ ร้านอ.บุค๊สโตร์ ร้านอ.บุค๊สโตร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 8/2560 ลว. 1/10/2559

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าวัสดุแบบพมิพใ์บเสร็จค่าน้ําประปา 37,500.00    37,500.00  ส่ังซ้ือ บริษทั สยามโลคอล อนิโนเวชั่นจํากดั บริษทั สยามโลคอล อนิโนเวชั่นจํากดั เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 63/2560 ลว.26/5/2560

9 ค่าวสัดุแบบพมิพใ์บเสร็จค่าขยะ 15,000.00    15,000.00  ส่ังซ้ือ บริษทั สยามโลคอล อนิโนเวชั่นจํากดั บริษทั สยามโลคอล อนิโนเวชั่นจํากดั เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 62/2560 ลว.26/5/2560

10 ค่าวสัดุน้ํามันเชื้อเพลิง 7,000.00      7,000.00    ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 65/2560 ลว.1/6/2560

11 ค่าวสัดุน้ํามันเชื้อเพลิง 6,230.00 6,230.00 ส่ังซ้ือ ปั๊มพลูทรัพย์ปโิตรเล่ียม ปั๊มพลูทรัพย์ปโิตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 66/2560 ลว.28/4/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 51,000.00    51,000.00     ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 62/2560 ลว. 1/6/2560

2 ค่าวัสดุการเกษตร 5,800.00      5,800.00  ส่ังซ้ือ นางอารี  บุญสุภาพ นางอารี  บุญสุภาพ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 67/2560 ลว. 1/6/2560

3 ค่าวสัดุซ่อมแซมบา้นผู้ยากไร้ม.5 5,458.07      5,458.07  ส่ังซ้ือ ร้านเจี๊ยบหมง(ต๋ีค้าไม-้วงกบ) ร้านเจี๊ยบหมง(ต๋ีค้าไม-้วงกบ) เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 68/2560 ลว. 9/6/2560

4 ค่าวัสดุการเกษตร 1,750.00 1,750.00  ส่ังซ้ือ นายสําราญ  หน่อนาคํา นายสําราญ  หน่อนาคํา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 69/2560 ลว. 12/6/2560

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุ-ส่ิงก่อสร้าง 19,399.10    19,399.10  ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์จํากัด ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 70/2560 ลว. 8/6/2560

6 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,800.00    31,800.00  ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 71/2560 ลว. 16/6/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,050.00      16,050.00  ส่ังซ้ือ บริษัท อ.ีท.ีซัพพลาย แอนด์      บริษัท อ.ีท.ีซัพพลาย แอนด์      เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 71/2560 ลว. 16/06/2560

เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด
8 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 29,700.00      29,700.00 ส่ังซ้ือ บริษัท พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จํากัด บริษัท พ.ีเอ็ม.ท.ีแอล จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 73/2560 ลว. 15/06/2560

9 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 9,000.00 9,000.00    ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 74/2560 ลว. 1/06/2560

10 ค่าอุปกรณ์ดอกไม้จันทร์ 8,078.00        8,078.00    ส่ังซ้ือ นางสาวปานทิพย์ ชื่นพงษา นางสาวปานทิพย์ ชื่นพงษา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 75/2560 ลว. 8/06/2560

11 ค่าอุปกรณ์ดอกไม้จันทร์ 2,986.00      2,986.00  ส่ังซ้ือ นางสาวปานทิพย์ ชื่นพงษา นางสาวปานทิพย์ ชื่นพงษา เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 76/2560 ลว. 20/06/2560

12 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000.00        5,000.00    ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 77/2560 ลว. 16/06/2560

13 วัสดุน้ําด่ืม 1,155.00      1,155.00  ส่ังซ้ือ น้ําด่ืมเก่งกาจ น้ําด่ืมเก่งกาจ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 117/2560 ลว. 1/06/2560

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

เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

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

ประจ าเดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,950.00        1,950.00    ส่ังซ้ือ ร้านเอสพีคลีนนิ่ง ร้านเอสพีคลีนนิ่ง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 79/2560 ลว. 7/07/2560

2 ค่าวัสดุสํานักงาน 75,435.00      75,435.00 ส่ังซ้ือ ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน ร้านวรณัฐเคร่ืองเขียน เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 80/2560 ลว. 4/07/2560

3 วัสดุตกแต่งเทียนพรรษา 3,500.00        3,500.00    ส่ังซ้ือ นางแสงเดือน ชูชื่น นางแสงเดือน ชูชื่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 82/2560 ลว. 4/07/2560

4 ค่าวัสดุสารส้มคลอรีน 62,270.00 62,270.00  ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 85/2560 ลว. 14/07/2560

5 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 8,500.00      8,500.00  ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 87/2560 ลว. 17/07/2560

6 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 9,370.00      9,370.00  ส่ังซ้ือ ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊พูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 107/2560 ลว. 31/07/2560

7 ค่าหนังสือพิมพ์ 1,820.00      1,820.00  ส่ังซ้ือ ร้าน อ.บุค๊สโตร ร้าน อ.บุค๊สโตร เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 118/2560 ลว. 3/07/2560

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 วัสดุประปา 96,155.55    96,155.55   ส่ังซ้ือ ร้านซุ่นหลีจั่น ร้านซุ่นหลีจั่น เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 89/2560 ลว. 4/08/2560

2 วัสดุสารส้มคลอรีน 58,280.00    58,280.00   ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 90/2560 ลว. 4/08/2560

3 วัสดุยางมะตอย 42,500.00    42,500.00   ส่ังซ้ือ ร้านวิวมิกซ์ ร้านวิวมิกซ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 92/2560 ลว. 16/08/2560

4 วัสดุบ้านผู้ยากไร้ 9,219.12 9,219.12     ส่ังซ้ือ ร้านเจี๊ยบหมง ร้านเจี๊ยบหมง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 93/2560 ลว. 16/08/2560

5 วัสดุสารส้ม-คลอรีน 56,140.00    56,140.00   ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 94/2560 ลว. 16/08/2560

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 56,600.00    56,600.00   ส่ังซ้ือ หจก.เอบีเค  เซ็นเตอร์ หจก.เอบีเค  เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 95/2560 ลว. 16/08/2560

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุปราคากลาง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00      4,000.00  ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 96/2560 ลว. 1/08/2560

8 วัสดุกำรเกษตร 3,680.00      3,680.00  ส่ังซ้ือ ร้ำนเฮงเกษตร ร้ำนเฮงเกษตร เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 97/2560 ลว. 16/08/2560

9 วัสดุซ่อมแซมผู้ยากไร้ 9,314.35 9,314.35  ส่ังซ้ือ ร้ำนเจี๊ยบหมง ร้ำนเจี๊ยบหมง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 98/2560 ลว. 21/08/2560

10 วัสดุซ่อมแซมผู้ยากไร้ 5,580.00 5,580.00  ส่ังซ้ือ ร้านสําราญค้าวัสดุก่อสร้าง   ร้านสําราญค้าวัสดุก่อสร้าง   เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 99/2560 ลว. 21/08/2560

11 วัสดุซ่อมแซมแพสูบน้ํา ม.8 697.64         697.64     ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 100/2560 ลว. 21/08/2560

12 วัสดุไฟฟ้า 7,399.05      7,399.05  ส่ังซ้ือ บริษัทสุขพฒัน์( 2006 )จํากดั    บริษทัสุขพฒัน์ ( 2006 )จํากัด    เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 101/2560 ลว. 21/08/2560

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

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล าดับที่



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

13 วัสดุส่ือการเรียนการสอน 14,000.00    14,000.00   ส่ังซ้ือ หจก. ซีเอ็มที อินดิสตร้ี หจก. ซีเอ็มที อินดิสตร้ี เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 102/2560 ลว. 21/08/2560

14 วัสดุหินคลุก 79,200.00    79,200.00   ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 103/2560 ลว. 18/08/2560

15 นมโรงเรียน(ปิดเทอม) ส่ังซ้ือ บริษัทท.ีดีแดร่ีฟูดส์จํากัด บริษัทท.ีดีแดร่ีฟูดส์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 104/2560 ลว. 18/08/2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 นมโรงเรียน(ปิดเทอม) ส่ังซ้ือ บริษัทท.ีดีแดร่ีฟูดส์จํากัด บริษัทท.ีดีแดร่ีฟูดส์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 105/2560 ลว. 18/08/2560

17 ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 7,000.00      7,000.00     ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 108/2560 ลว. 15/08/2560

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 วัสดุหินคลุก 24,750.00    24,750.00      ส่ังซ้ือ นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 109/2560 ลว. 1/09/2560

2 วัสดุสํานักงาน 34,762.00    34,762.00      ส่ังซ้ือ นางกชพรรณ  วรพรรณ นางกชพรรณ  วรพรรณ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 110/2560 ลว. 1/09/2560

3 วัสดุประปา 1,286.14      1,286.14        ส่ังซ้ือ ร้านเจี๊ยบหมง ร้านเจี๊ยบหมง เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 111/2560 ลว. 11/09/2560

4 สารส้ม คลอรีน 173,560.00 173,560.00    ส่ังซ้ือ บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด บริษัทเมิร์จเอ็นไวรอนเมนทอลแมนเนจ็เมนท ์จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 112/2560 ลว. 1/09/2560

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000.00    19,000.00      ส่ังซ้ือ บริษัท อ.ีท.ีซัพพลาย แอนด์      บริษัท อ.ีท.ีซัพพลาย แอนด์      เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 114/2560 ลว. 11/09/2560

เซอร์วิส จํากัด เซอร์วิส จํากัด
6 วัสดุซ่อมแซมเสาไฟฟ้า 6,296.95      6,296.95        ส่ังซ้ือ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ ร้านโชคชัยวัสดุภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 115/2560 ลว. 21/09/2560

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00         900.00        ส่ังซ้ือ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 116/2560 ลว. 21/09/2560

8 น้ํามันเชื้อเพลิง 4,000.00      4,000.00     ส่ังซ้ือ บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด บริษทั น้ํามัน ไออาร์พซีี จํากัด เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 119/2560 ลว. 1/09/2560

9 น้ํามันเชื้อเพลิง 9,010.00      9,010.00     ส่ังซ้ือ ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ ปัม๊น้ํามันพูลทรัพย์ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 111/2560 ลว. 11/09/2560

10 จัดซ้ือลําโพง(ห้องประชุม) 47,990.00 47,990.00   ส่ังซ้ือ หจก. ซีเอ็มที อินดิสตร้ี หจก. ซีเอ็มที อินดิสตร้ี เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 122/2560 ลว. 22/09/2560

11 วัสดุก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ 16,269.00    16,269.00   ส่ังซ้ือ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 123/2560 ลว. 11/09/2560

.
12 จัดซ้ือดอกดาวเรือง ส่ังซ้ือ เป็นผู้เสนอราคา ตกลงซ้ือ 115/2560 ลว. 21/09/2560

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

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  กันยายน พ.ศ. 2560

ล าดับที่

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





























รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 โครงการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย 1,610,000.00 1,615,000.00    สัญญาจ้าง 1.บริษทั ยูเอ ไทยอินดัสทรี จํากัด บริษทับญุชุมจํากัด ผู้เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาเลขที ่1/2560 ลงวนัที่

ภายในตําบลท่าเจ้าสนุก เสนอราคา1,611,800บาท 10-เม.ย.-60
2.บริษทับญุชุมจํากัด

เสนอราคา1,611,800บาท
2 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 24,000.00 26,000.00    สัญญาจ้าง นายอดิศักด์ิ  มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย ผู้เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาเลขที ่4/2560 ลงวนัที่

คสล หมู่ที9่ เสนอราคา24,000บาท 27  มกราคม  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. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 โครงการก่อสร้าง คสล.ชั้นเดียว 303,000.00 328,000.00  1.นายอดิศักด์ิ มานามไทย นายอดิศักด์ิ  มานามไทย ผู้เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาเลขที ่2/2560 ลงวนัที่

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเจ้าสนุก เสนอราคา306,500บาท 23-พ.ย.-59
2.นายบญุสม หงษว์จิิตร

เสนอราคา328,000บาท
3.นายสมบญุ ศรีธปู

เสนอราคา308,000บาท

          

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

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมทอ่peแบบไฮดรอลิค 15,300.00 155,000.00  สัญญาซ้ือขาย 1.วรกุลยนต์ บริษัทซีโอพีเอ็นจีเนียร่ิง ผู้เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาเลขที ่2/2560 ลงวนัที่

เสนอราคา 160,400บาท แอนคอนสตรัคจํากัด 5-เม.ย.-60
 2.บริษัทซีโอพีเอ็นจีเนียร่ิง
แอนคอนสตรัคจํากัด
เสนอราคา 153,000บาท

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 โครงการติดต้ังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด 56,000.00 56,650.00    สัญญาจ้าง นายบุญสม หงษ์วิจิตร นายบุญสม หงษ์วิจิตร ผู้เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาเลขที ่7/2560 ลงวนัที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์ เสนอราคา 26-ม.ิย.-60
2 โครงการก่อสร้างผนังคสล.กันดิน 480,000.00 480,000.00  สัญญาจ้าง 1.นางสาวบังอร อินอรชร นายอดิศักด์ิ มานามไทย ผู้เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาเลขที ่6/2560 ลงวนัที่

และติดต้ังราวแสตนเลสกันตก เสนอราคา 480,100บาท 26-ก.ค.-60
สพด.วัดสฎางค์ หมู่ที6่ 2.นายอดิศักด์ิ มานามไทย

เสนอราคา 480,000บาท
3.นายบุญสม หงษ์วิจิตร
เสนอราคา480,200บาท

    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. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 โครงการติดต้ังเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด 56,000.00 56,650.00    สัญญาจ้าง นายบุญสม หงษ์วิจิตร นายบุญสม หงษ์วิจิตร ผู้เสนอราคาตํ่าสุด สัญญาเลขที ่7/2560 ลงวนัที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์ เสนอราคา56,000บาท 26-ม.ิย.-60

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


