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

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวัดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลัด) 21,367 21,367 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 037/2561

รำคำท่ีเสนอ 21,367.- บำท รำคำที่ซ้ือ 21,367.- บำท ครบถว้น ลว. 9 เม.ย. ๒๕61

2 จดัซ้ือวัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่ำง) 53,300 53,300 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 038/2561
รำคำท่ีเสนอ 53,300.- บำท รำคำที่ซ้ือ 53,300.- บำท ครบถว้น ลว. 9 เม.ย. ๒๕61

3 วัสดุกอ่สร้ำงซ่อมประปำ หมู่ 3 3,784            3,784          เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เจริญภณัฑ์ วัสดุกอ่สร้ำง หจก.ป.เจริญภณัฑ์ วัสดุกอ่สร้ำงมคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 039/2561
รำคำท่ีเสนอ 3,784.- บำท รำคำที่ซ้ือ 3,784.- บำท ครบถว้น ลว. 17 เม.ย. ๒๕61

4 วัสดุกอ่สร้ำงซ่อมประปำ หมู่ 2 923.8 923.8 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เจริญภณัฑ์ วัสดุกอ่สร้ำง หจก.ป.เจริญภณัฑ์ วัสดุกอ่สร้ำงมคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 040/2561
รำคำท่ีเสนอ 923.80 บำท รำคำที่ซ้ือ 923.80บำท ครบถว้น ลว. 17 เม.ย. ๒๕61

5 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 8,500.00 8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไ์กร นำยธวัชชยั กำญจนฤทธิไ์กร มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 034/2561
หมำยเลขทะเบยีน 82-0319 กำญจนบรีุ รำคำท่ีเสนอ 8,500.- บำท รำคำที่จำ้ง 8,500- บำท ครบถว้น ลว. 10 เม.ย. ๒๕61

6 จดัท ำปำ้ยไวนลิรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติั 420 420 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.ดิจติอล ร้ำน ช.ดิจติอล มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 035/2561
เหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ รำคำท่ีเสนอ 420.- บำท รำคำที่จำ้ง 420- บำท ครบถว้น ลว. 9 เม.ย. ๒๕61
ประจ ำป ี2561

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  ๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันที ่ 30  เมษำยน  พ.ศ. 2561



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

หรือจำ้ง
7 จดัท ำปำ้ยไวนลิตำมโครงกำรฝึกอบรม 420 420 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.ดิจติอล ร้ำน ช.ดิจติอล มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 036/2561

ปอ้งกนักำรติดเช้ือเอดส์ (HIV) ในกลุ่ม รำคำท่ีเสนอ 420.- บำท รำคำที่จำ้ง 420- บำท ครบถว้น ลว. 18 เม.ย. ๒๕61
เด็กและเยำวชน ประจ ำป ี2561

8 จำ้งประกอบอำหำร ตำมโครงกำรฝึก 9,750 9,750 เฉพำะเจำะจง นำงมำลี เจริญสุข นำงมำลี เจริญสุข มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 037/2561
อบรมปอ้งกนักำรติดเช้ือ  (HIV) ในกลุ่ม รำคำท่ีเสนอ 9,750.- บำท รำคำที่จำ้ง 9,750- บำท ครบถว้น ลว. 18 เม.ย. ๒๕61
เด็กและเยำวชน ประจ ำป ี2561

9 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 536,700 536,700 ประกวดรำคำ 1. หจก.จติติชัยกำรโยธำ หจก.จติติชยักำรโยธำ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ E003/2561
เช่ือมต่อ ซอย 5 หมู่ 8 อเิล็กทรอนกิส์ รำคำท่ีเสนอ 428,163.- บำท รำคำที่จำ้ง 428,163.- บำท ครบถว้น ลว. 10 เม.ย. ๒๕61

e-bidding
2.หจก. ณภทั เรียลเอสเดท
รำคำท่ีเสนอ 429,300.- บำท

3. หจก.ดวงดำรำ
รำคำท่ีเสนอ 530,000.- บำท

4. หจก. ยดีูกอ่สร้ำง 2017
รำคำท่ีเสนอ 498,490.- บำท

 

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  ๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงชื้อหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรชื้อ

หรือจำ้ง
10 โครงกำรกอ่สร้ำงศำลำประชำคม หมู่ 7 654,000       654,000      ประกวดรำคำ 1. หจก.วนำรินทร์กำรโยธำ หจก.วนำรินทร์กำรโยธำ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ E004/2561

บำ้นพมุดุ อเิล็กทรอนกิส์ รำคำท่ีเสนอ 544,000- บำท รำคำที่จำ้ง 544,000- บำท ครบถว้น ลว. 11 เม.ย. ๒๕61
e-bidding

2. บริษทั พ.ีที.ควอลิต้ี
    เอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั
รำคำท่ีเสนอ 630,000- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  ๒๕61
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนนี้ 10 รำยกำรวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง 1,289,164.80 บำท รวมรำคำกลำง 1,289,164.80 บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 1,070,627.80 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 1,070,627.80 บำท

วันที ่ 30  เมษำยน  พ.ศ. 2561

แบบ สขร.1


