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

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 17,755 17,755 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 007/2561

รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพน่หมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 17,755.- บำท รำคำที่ซ้ือ 17,755.- บำท ครบถว้น ลว. 1 พ.ย. ๒๕60
และเคร่ืองตัดหญ้ำ ประจ ำเดือน
พ.ย.-60

2 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส ำนกัปลัด) 9,060            9,060          เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 008/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 9,060.- บำท รำคำที่ซ้ือ 9,060.- บำท ครบถว้น ลว. 1 พ.ย. ๒๕60

3 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (กองช่ำง) 4,793            4,793          เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือลขที่ 009/2561
รำคำท่ีเสนอ 4,793- .-บำท รำคำที่ซ้ือ 4,793.- บำท ครบถว้น ลว. 9 พ.ย. ๒๕60

4 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลัด) 12,630 12,630 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 010/2561
จ ำนวน 10 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 12,630- .-บำท รำคำที่ซ้ือ 12,630.- บำท ครบถว้น ลว. 9 พ.ย. ๒๕60

5 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง (ส ำนกัปลัด) 3,120 3,120 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เจริญภณัฑ์วัสดุ ร้ำน ป.เจริญภณัฑ์วัสดุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 011/2561
รำคำท่ีเสนอ 3,120- .-บำท รำคำที่ซ้ือ 3,120.- บำท ครบถว้น ลว. 9 พ.ย. ๒๕60

6 จดัซ้ือวัสดุซ่อมประปำ หมู่ 2 (กองช่ำง) 10,195 10,195 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เจริญภณัฑ์วัสดุ ร้ำน ป.เจริญภณัฑ์วัสดุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 012/2561
รำคำท่ีเสนอ 10,195- .-บำท รำคำที่ซ้ือ 10,195.- บำท ครบถว้น ลว. 9 พ.ย. ๒๕60

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  ๒๕60
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

วันที ่ 30  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560



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

หรือจำ้ง
7 จดัซ้ือยำงรถยนต์ ทะเบยีน กจ 3782 21,200 21,200 เฉพำะเจำะจง เจริญภณัฑ์ยำงยนต์ เจริญภณัฑ์ยำงยนต์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 013/2561

รำคำท่ีเสนอ 21,200.- บำท รำคำที่ซ้ือ 21,200.- บำท ครบถว้น ลว. 9 พ.ย. ๒๕60

8 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 30,400 30,400 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 014/2561
รำคำท่ีเสนอ 30,400.- บำท รำคำที่ซ้ือ 30,400- บำท ครบถว้น ลว. 20 พ.ย. ๒๕60

9 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (กองคลัง) 6,566 6,566 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 015/2561
รำคำท่ีเสนอ 6,566.- บำท รำคำที่ซ้ือ 6,566- บำท ครบถว้น ลว. 20 พ.ย. ๒๕60

10 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส ำนกัปลัด) 6,700 6,700 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 016/2561
รำคำท่ีเสนอ 6,700.- บำท รำคำที่ซ้ือ 6,700- บำท ครบถว้น ลว. 22 พ.ย. ๒๕60

11 เขำ้ศูนยว์ีโก ้รถหมำยเลขทะเบยีน 9,460.41 9,460.41 เฉพำะเจำะจง บริษทั โตโยต้ำ กำญจนบรีุ บริษทั โตโยต้ำ กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 006/2561
กจ 3782 1995 1995 ครบถว้น ลว. 2 พ.ย. ๒๕60

รำคำท่ีเสนอ 9,460.41 บำท รำคำที่จำ้ง 9,460.41 บำท

12 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสภำ 2,160 2,160 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐมน ค ำจนัทร์ นำงสำวณัฐมน ค ำจนัทร์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 007/2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ สมยั รำคำท่ีเสนอ 2,160 บำท รำคำที่จำ้ง 2,160.- บำท ครบถว้น ลว. 2 พ.ย. ๒๕60
วิสำมญั สมยัท่ี 4

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันที ่ 30  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  ๒๕60



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

หรือจำ้ง
13 จำ้งเปล่ียนยำงรถยนต์ หมำยเลชทะเบยีน 10,841.21 10,841.21 เฉพำะเจำะจง เจริญภณัฑ์ยำงยนต์ เจริญภณัฑ์ยำงยนต์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 008/2561

กง 6995 กำญจนบรีุ รำคำท่ีเสนอ 10,841.21 บำท รำคำที่จำ้ง 10,841.21 บำท ครบถว้น ลว. 6 พ.ย. ๒๕60

14 จำ้งเปล่ียนยำงรถยนต์ หมำยเลชทะเบยีน 21,200 21,200 เฉพำะเจำะจง เจริญภณัฑ์ยำงยนต์ เจริญภณัฑ์ยำงยนต์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 009/2561
กจ 3782 กำญจนบรีุ รำคำท่ีเสนอ 21,200 บำท รำคำที่จำ้ง 21,200 บำท ครบถว้น ลว. 13 พ.ย. ๒๕60

15 จำ้งเหมำปรับแต่งเกล่ียบอ่ขยะ 25,700 25,700 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 010/2561
รำคำท่ีเสนอ 25,700 บำท รำคำที่จำ้ง 25,700 บำท ครบถว้น ลว. 20 พ.ย. ๒๕60

16 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บำ้น 60,800 60,800 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 001/2561
บำ้นช่องแคบ หมู่ท่ี 1 รำคำท่ีเสนอ 60,800 บำท รำคำที่จำ้ง 60,800 บำท ครบถว้น ลว. 21 พ.ย. ๒๕60

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บำ้น 20,200 20,200 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 002/2561
บำ้นวังใหญ่ หมู่ท่ี 2 รำคำท่ีเสนอ 21,200 บำท รำคำที่จำ้ง 21,200 บำท ครบถว้น ลว. 21 พ.ย. ๒๕60

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนนี้   17  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  272,780.62 บำท รวมรำคำกลำง 272,780.62  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 272,780.62 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 272,780.62 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  ๒๕60
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

วันที ่ 30  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560


