
ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงชื้อหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรชื้อ

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 37,175 37,175 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 059/2561

รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพน่หมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 37,175.- บำท รำคำที่ซ้ือ 37,175.- บำท ครบถว้น ลว. 2 ก.ค. ๒๕61
และเคร่ืองตัดหญ้ำ ประจ ำเดือน กรกฎำคม
2561

2 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 494              494             เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เจริญภณัฑ์ วัสดุกอ่สร้ำง หจก. ป.เจริญภณัฑ์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 060/2561
รำคำท่ีเสนอ 494.- บำท รำคำที่ซ้ือ 494.- บำท ลว. 3 ก.ค. ๒๕61

3 จดัซ้ือทรำยเคลือบสำรเทมฟีอส และ 55,000 55,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยเ์จริญ ร้ำนทรัพยเ์จริญ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 061/2561
เคมพีน่ก ำจดัยงุและแมลงในโครงกำร รำคำท่ีเสนอ 55,000.- บำท รำคำที่ซ้ือ 55,000.- บำท ครบถว้น ลว. 6 ก.ค. ๒๕61
ควบคุม และปอ้งกนัไขเ้ลือดออก
ประจ ำป ี2561

4 จดัซ้ือวัสดุกำรเกษตร 762.40         762.40        เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เจริญภณัฑ์ หจก. ป.เจริญภณัฑ์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 062/2561
วัสดุกอ่สร้ำง วัสดุกอ่สร้ำง ครบถว้น ลว. 12 ก.ค. ๒๕61
รำคำท่ีเสนอ 762.40 บำท รำคำที่ซ้ือ 762.40 บำท

5 จดัซ้ือเทียนไขและรูปพระฉำยำลักษณ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธ ำรงสุต นำยวินยั ธ ำรงสุต มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 063/2561
รัชกำลท่ี 10 ตำมโครงกำรท ำควำมดี รำคำท่ีเสนอ 8,000 บำท รำคำที่ซ้ือ 8,000 บำท ครบถว้น ลว. 23 ก.ค. ๒๕61
ด้วยหวัใจ เพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ
เจำ้อยู่หวัมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพรำงกรู

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  ๒๕61
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

วันที ่ 31  กรกฎำคม  พ.ศ. 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงชื้อหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรชื้อ

หรือจำ้ง
6 จดัซ้ือน้ ำด่ืม (ชนดิแกว้) เพื่อใช้ตำมโครง 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำ จนัทร์มณี นำงสำวรัตนำ จนัทร์มณี มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 064/2561

กำรท ำควำมดี ด้วยหวัใจ เพื่อเฉลิมพระ รำคำท่ีเสนอ 1,300.- บำท รำคำที่ซ้ือ 1,300.- บำท ครบถว้น ลว. 23 ก.ค. ๒๕61
เกยีรติสมเด็จพระเจำ้อยู๋หวัมหำวชืรำลงกร
ณบดินทรเทพรำงกรู

7 เปล่ียนถำ่ยน้ ำมนัเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลำง 11,717.57 11,717.57 เฉพำะเจำะจง บริษทัโตโยต้ำกำญจนบรีุ 1995 บริษทัโตโยต้ำกำญจนบรีุ 1995 มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 047/2561
ยี่หอ้ โตโยต้ำวีโก้ ผู้จ ำหนำ่ยโตโยต้ำ จ ำกดั ผู้จ ำหนำ่ยโตโยต้ำ จ ำกดั ครบถว้น ลว. 3 ก.ค. ๒๕61

รำคำท่ีเสนอ 11,717.57 บำท รำคำที่จำ้ง 11,757.17 บำท

8 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ้ HINO 17,141.94 17,141.94 เฉพำะเจำะจง บริษทั ฮีโน ่กำญจนบรีุ จ ำกดั บริษทั ฮีโน ่กำญจนบรีุ จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 048/2561
หมำยเลขทะเบยีน 82-5085 รำคำท่ีเสนอ 17,141.94 บำท รำคำที่จำ้ง 17,141.94 บำท ครบถว้น ลว. 3 ก.ค. ๒๕61

9 จำ้งเหมำรถบสัปรับอำกำศ จ ำนวน 3 คัน 114,000 114,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวประหยดั ชูเชิดธรรมกลุ นำงสำวประหยดั ชเูชดิธรรมกลุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 049/2561
ตำมโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อพฒันำ รำคำท่ีเสนอ 114,000 บำท รำคำที่จำ้ง 114,000 บำท ครบถว้น ลว. 16 ก.ค. ๒๕61
อำชีพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ

10 ค่ำเวที ขนำด 6 เมตร ยำว 12 เมตร 33,500 33,500 เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย ล ำไย นำยวันชยั ล ำไย มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 050/2561
พร้อมเคร่ืองเสียง เคร่ืองปั่นไฟ และไฟ รำคำท่ีเสนอ 33,500 บำท รำคำที่จำ้ง 33,500 บำท ครบถว้น ลว. 23 ก.ค. ๒๕61
ประดับในงำน โครงกำรท ำควำมดีดวย 
หวัใจ เพื่อเฉลิมพระเกยีริสมเด็จพระเจำ้
อยู่หวัมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพรำงกรู

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  ๒๕61
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

วันที ่ 31  กรกฎำคม  พ.ศ. 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงชื้อหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรชื้อ

หรือจำ้ง
11 ค่ำจดัท ำพลุ จดุเฉลิมฉลองเทิดพระเกยีรติ 23,450 23,450 เฉพำะเจำะจง นำยวีระศักด์ิ จำวรุ่งวำณิชย์ นำยวีระศักด์ิ จำวรุ่งวำณิชย์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 051/2561

โครงกำรท ำควำมดี ด้วยหวัใจ เพื่อเฉลิม รำคำท่ีเสนอ 23,450.- บำท รำคำที่จำ้ง 23,450 บำท ครบถว้น ลว. 23 ก.ค. ๒๕61
พระเกยีรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวั
มหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพรำงกรู

12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ส่องสว่ำง 48,000 48,000 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 036/2561
บริเวณร้ัวด้ำนหนำ้ อบต.ท่ำเสำ รำคำท่ีเสนอ 48,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 48,000 บำท ครบถว้น ลว. 17 ก.ค. ๒๕61

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนนี้   12  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  350,540.91 บำท รวมรำคำกลำง 350,540.91    บำท รวมรำคำท่ีเสนอ  350,540.91   บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง  350,540.91   บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  ๒๕61
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

วันที ่ 31  กรกฎำคม  พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1





ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 047/2561

ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 048/2561

ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 049/2561

ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 050/2561



ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 051/2561

สัญญำจำ้งเลขท่ี 036/2561


