
 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 จ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
2 จ้างเหมาบริการ 9,600.00 9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย แกว้นิล นายวินัย แกว้นิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 2/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
3 จ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 3/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
4 จ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจา้งเลขที่ 4/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
5 จ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ผดุงรัตน์ นายวันชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 05/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
6 จ้างเหมาบริการ 8,320.00 8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจิตร์ นายวินัย ทองชื่นจติร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 06/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
7 จ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 07/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุปล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายศิลา พุม่ชะเอม นายศิลา พุม่ชะเอม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 08/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
9 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 09/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา นิลทคช นายยุทธนา นิลทคช เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีรา สุไรศรี นางสาวสุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา  สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอมัพร ก าแพงล้อม นางสาวอัมพร ก าแพงล้อม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
16 ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลา 1,000.00      1,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงเดือน ดอกไม้ นางสาวแสงเดือน ดอกไม้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2562 ลว. 08/10/2561

รับจ้างโดยตรง
17 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า 2,630.00      2,630.00    เฉพาะเจาะจง นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ นายองอาจ เม่นสุวรรณ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ กง 5563 2,800.00      2,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยแอร์ ร้านชาญชัยแอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
19 ค่าจา้งประกอบอาหารเคร่ืองด่ืม 6,000.00      6,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา นางสมประสงค์ สวัสดิรักษา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
20 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,435.00      1,435.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองกอ๊ปปี้ ร้านแสงทองก๊อปปี้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
21 ค่าจ้างตกแต่งเวทีวันปิยมหาราช 35,000.00    35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงเดือน ดอกไม้ นางสาวแสงเดือน ดอกไม้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2562 ลว. 22/10/2561

รับจ้างโดยตรง
22 ค่าจา้งเช่าเคร่ืองเสียงประดับไฟ 10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวินัย ชูศิริ นายสุวินัย ชูศิริ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2562 ลว. 22/10/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

23 ค่าจ้างเคร่ืองปัน่ไฟ 10,000.00    10,000.00  เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ แก้วจินดา นายวิชาญ แก้วจินดา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2562 ลว. 22/10/2561

รับจ้างโดยตรง
24 ค่าจ้างเหมาท าพวงมาลา 1,000.00      1,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงเดือน ดอกไม้ นางสาวแสงเดือน ดอกไม้ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2562 ลว. 22/10/2561

รับจ้างโดยตรง
25 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 4,800.00      4,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีแคนวาสดีไซน์ ร้านเจทีแคนวาสดีไซน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2562 ลว. 22/10/2561

รับจ้างโดยตรง
26 ค่าจ้างเช่าเวที 3,000.00      3,000.00    เฉพาะเจาะจง นางส าเนียง โพธิป์ระจักษ์ นางส าเนียง โพธิป์ระจักษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2562 ลว. 22/10/2561

รับจ้างโดยตรง
27 ค่าจ้างเก็บขยะ ม.1,3,5,7,9 6,267.00      6,267.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2562 ลว. 26/10/2561

รับจ้างโดยตรง
28 ค่าจ้างเก็บขยะ ม.2,4,6,8 1,197.00      1,197.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวร าพา พุม่พกิลุ นางสาวร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2562 ลว. 26/10/2561

รับจ้างโดยตรง
29 ค่าจ้างเกบ็ค่าน้ า ม.1,3,5,7,9 13,341.00    13,341.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ นางสาวณัฐนารี คุ้มเยาว์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2562 ลว. 26/10/2561

รับจ้างโดยตรง
30 ค่าจ้างเก็บค่าน้ า ม.2,4,6,8 7,476.00      7,476.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวร าพา พุม่พกิลุ นางสาวร าพา พุม่พิกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2562 ลว. 26/10/2561

รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

31 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ นางเจียมจรรย์ ไสยอรรถ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
32 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางณัฎฐ์ชยา สูนพยานนท์ นางณัฎฐ์ชยา สูนพยานนท์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 32/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
33 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธีรา สุไรศรี นางสาวสุธีรา สุไรศรี เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
34 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง นายณัฐพนธ์ ละมั่งทอง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
35 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ นายบุญเสริม เฉลยทัศน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
36 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมนึก อนุโชติ นายสมนึก อนุโชติ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
37 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา พรหมนอก นายยุทธนา พรหมนอก เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
38 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย ทองชื่นจติร์ นายวินัย ทองชื่นจิตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง

    ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาววารินทร์ พวงเงิน )                     (นางสุรีย์  นาครินทร)์
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าทีพั่สดุ          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป

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



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

39 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,320.00      8,320.00    เฉพาะเจาะจง นายศิลา พุม่ชะเอม นายศิลา พุม่ชะเอม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
40 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวิชัย ผดุงรัตน์ นายวิชัย ผดุงรัตน์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
41 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหาญ ฤทธินาค นายหาญ ฤทธินาค เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
42 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเพลิน พนาวาส นายเพลิน พนาวาส เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
43 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม บุญเต็ม นายเฉลิม บุญเต็ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
44 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00      9,600.00    เฉพาะเจาะจง นายวินัย แกว้นิล นายวินัย แก้วนิล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
45 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00      9,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม น.ส.อัมพร ก าแพงล้อม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
46 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง นางทุเรียน แปลกวงษ์ นางทุเรียน แปลกวงษ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ส่ังซ้ือหนังสือพิมพ์ อบต. 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.บุค๊สโตร์ ร้าน อ.บุค๊สโตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
2 ส่ังซ้ือหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.บุค๊สโตร์ ร้าน อ.บุค๊สโตร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
3 ส่ังซ้ือวัสดุน้ าถัง 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งกาจ ร้านเก่งกาจ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
4 ส่ังซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 6,990.00 6,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษัท น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
6 ส่ังซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 6,940.00 6,940.00 เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
7 ส่ังซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษัท น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง
8 ส่ังซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม ปัม๊น้ ามันพูลทรัพย์ปิโตรเล่ียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562 ลว. 01/10/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

9 ค่าน้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า 1,000.00      1,000.00  เฉพาะเจาะจง ปัม๊พูนทรัพย์ปิโตรเลียม ปัม๊พูนทรัพย์ปิโตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 450.00         450.00     เฉพาะเจาะจง ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ ร้านท่าเรือคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2562 ลว. 12/10/2561

รับจ้างโดยตรง
11 ค่านมถุง ร.ร. พ.ย.-ธ.ค.61 33,426.40    ######## เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีดี.แดร่ีฟดูส์ บจก.ท.ีดี.แดร่ีฟดูส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
12 ค่านมถุง ศพด. พ.ย.-ธ.ค.61 10,001.60    ######## เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีดี.แดร่ีฟดูส์ บจก.ท.ีดี.แดร่ีฟดูส์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
13 ค่าวัสดุน้ ามันรถส่วนกลาง 6,090.00      6,090.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
14 ค่าวัสดุน้ ามันรถบรรทุกขยะ 14,000.00    ######## เฉพาะเจาะจง บริษัท น้ ามัน ไออาร์พซีี จ ากัด    บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด    เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
15 ค่าวัสดุน้ ามันรถส่วนกลาง 5,030.00      5,030.00  เฉพาะเจาะจง ปั๊มพนูทรัพย์ปโิตรเลียม ปั๊มพนูทรัพย์ปโิตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่21/2562 ลว. 31/10/2561

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

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



 แบบ สขร. 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

17 ค่าวัสดุน้ ามันรถบรรทุกขยะ 600.00         600.00     เฉพาะเจาะจง ปั๊มพนูทรัพย์ปโิตรเลียม ปั๊มพนูทรัพย์ปโิตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่22/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง
18 ค่าวัสดุน้ ามันรถน้ า 2,060.00      2,060.00  เฉพาะเจาะจง ปั๊มพนูทรัพย์ปโิตรเลียม ปั๊มพนูทรัพย์ปโิตรเลียม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2562 ลว. 31/10/2561

รับจ้างโดยตรง

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

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่            ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ประจ าเดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 ค่าธรรมเนียมทิง้ขยะ 97,370.00 97,370.00   สัญญาจ้าง บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง 1/2562 ลว. 1/10/2561

เอนเนอร์ยี ๔ จ ากัด เอนเนอร์ยี ๔ จ ากัด
เสนอราคา 97,370บาท เสนอราคา 97,370บาท

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

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่          ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


