
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงช้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรช้ือ

หรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 006/2562

รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพ่นหมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 100,000- บำท รำคำท่ีซ้ือ 100,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 3 ธ.ค. ๒๕61
และเคร่ืองตัดหญ้ำ (CNTR-0017/62)

2 จ้ำงเหมำก ำจัดส้ิงปฎิกูลห้องน้ ำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุกัญญำ เสลำหลัก นำงสำวสุกัญญำ เสลำหลัก มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 012/2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ รำคำท่ีเสนอ 3,000.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 3 ธ.ค. ๒๕61

3 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล โครงกำรวัด 540 540 เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 013/2562
ประชำรัฐ สร้ำงสุขภำพพัฒนำวัดตำมแนว โดย นำยมำโนช จันทร์หม่ืน โดย นำยมำโนช จันทร์หม่ืน ครบถ้วน ลว. 3 ธ.ค. ๒๕61
ทำง 5 ส รำคำท่ีเสนอ 540.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 540.- บำท

4 ซ่อมระบบแอร์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 600 600 เฉพำะเจำะจง นำยวิทยำ สมสูตร นำยวิทยำ สมสูตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 014/2562
82-5085 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 600.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 600.- บำท ครบถ้วน ลว. 14 ธ.ค. ๒๕61

5 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 13,000 13,000 เฉพำะเจำะจง บุญมำกเคมีคอลซัพพลำย บุญมำกเคมีคอลซัพพลำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 007/2562
กรวยจรำจรขนำดสูง 80 ซม.พร้อม รำคำท่ีเสนอ 13,000- บำท รำคำท่ีซ้ือ 13,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 24 ธ.ค. ๒๕61
แถบสะท้อนแสง 2 แถม พร้อมตัดช่ือ
อบต.ท่ำเสำ จ ำนวน 20 อัน

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  ๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  28  ธันวำคม  พ.ศ. 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงช้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรช้ือ

หรือจ้ำง
6 ซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร หมำยเลขครุภัณฑ์ 13,100 13,100 เฉพำะเจำะจง หจก.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เซอร์วิส หจก.ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 015/2562

417-46-0004 เทรดด้ิง เทรดด้ิง ครบถ้วน ลว. 20 ธ.ค. ๒๕61
รำคำท่ีเสนอ 13,100.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 13,100.- บำท

7 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล สวัสดีปีใหม่ 1,404 1,404 เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 016/2562
จ ำนวน 1 ป้ำย รำคำท่ีเสนอ 1,404.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 1,404.- บำท ครบถ้วน ลว. 20 ธ.ค. ๒๕61

8 ซ่อมแซมรถยนต่ส่วนกลำง หมำยเลข 4,220 4,220 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 017/2562
ทะเบียน บต 2001 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 4,220.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,220.- บำท ครบถ้วน ลว. 24 ธ.ค. ๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  28  ธันวำคม  พ.ศ. 2561

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี   8 รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  135,864 บำท รวมรำคำกลำง 135,864  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 135,864 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 135,864 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  ๒๕61


