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

หรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำเช่ำพ้ืนท่ี Sever และ Domain 4,815 4,815 เฉพำะเจำะจง บจก. อินฟอร์เมช่ันดีไซน์ บจก. อินฟอร์เมช่ันดีไซน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 001/63

name (รำยปี) ขององค์กำรบริหำรส่วน รำคำท่ีเสนอ 4,815.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,815.- บำท ครบถ้วน CNTR-0001/63
ต ำบลท่ำเสำ ลว. 1 ต.ค. ๒๕62

2 จ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ เพ่ือปฏิบัติงำน 96,000            96,000           เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนำจ ถ่ินกระไสย์ นำยอ ำนำจ ถ่ินกระไสย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 002/63
ท ำหน้ำท่ีจัดเก็บขยะ และยกขยะในเขต รำคำท่ีเสนอ 96,000.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 96,000.- บำท ครบถ้วน CNTR-0005/63
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ ลว. 1 ต.ค. ๒๕62
จ ำนวน 12 เดือน

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถยนต์ 100,000          100,000         เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 001/63
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กจ 3782 รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 100,000.- บำท ครบถ้วน CNTR-0004/63
กำญจนบุรี (กองช่ำง) ลว. 1 ต.ค. ๒๕62

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถยนต์ 10,000            10,000           เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 002/63
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน 1กก-4321 รำคำท่ีเสนอ 10,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 10,000.- บำท ครบถ้วน CNTR-0003/63
และ ฝ 8570 (กองคลัง) ลว. 1 ต.ค. ๒๕62

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถยนต์ 100,000          100,000         เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 003/63
ส่วนกลำง เคร่ืองพ่นหมอกควัน และ รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 100,000.- บำท ครบถ้วน CNTR-0002/63
เคร่ืองตัดหญ้ำ (ส ำนักปลัด) ลว. 1 ต.ค. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ตุลำคม  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  31  ตุลำคม  พ.ศ. 2562



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

หรือจ้ำง
6 อำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 130,165.56     130,165.56    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมก ำแพงแสน สหกรณ์โคนมก ำแพงแสน มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำซ้ือขำย 001/63

ระหว่ำงวันท่ี 15-31 ตุลำคม 2562 รำคำท่ีเสนอ 130,165.56.- รำคำท่ีซ้ือ 130,165.56.- ครบถ้วน ลว. 15 ต.ค. ๒๕62
บำท บำท

7 อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,527.20 5,527.20 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมก ำแพงแสน สหกรณ์โคนมก ำแพงแสน มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำซ้ือขำย 002/63
ระหว่ำงวันท่ี 15-31 ตุลำคม 2562 รำคำท่ีเสนอ 5,527.20.-บำท รำคำท่ีซ้ือ 5,527.20.-บำท ครบถ้วน ลว. 15 ต.ค. ๒๕62

8 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ส่วน 14,283.97 14,283.97 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีโน่กำญจนบุรี จ ำกัด บริษัท ฮีโน่กำญจนบุรี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 003/63
กลำง รถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน รำคำท่ีเสนอ 14,283.97 .- รำคำท่ีจ้ำง 14,283.97 .- ครบถ้วน CNTR-0006/63
82-5085 กำญจนบุรี บำท บำท ลว. 30 ต.ค. ๒๕62

9 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ส่วน 1,480.- 1,480.- เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 004/63
กลำง หมำยเลขทะเบียน บต 2001 รำคำท่ีเสนอ 1,480.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 1,480.- บำท ครบถ้วน CNTR-0007/63
กำญจนบุรี ลว. 31 ต.ค. ๒๕62

10 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ส่วน 3,284.90 3,284.90 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 005/63
กลำง หมำยเลขทะเบียน กง 6995 รำคำท่ีเสนอ 3,284.90 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,284.90 บำท ครบถ้วน CNTR-0008/63
กำญจนบุรี ลว. 31 ต.ค. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  31 ตุลำคม  พ.ศ. 2562



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

หรือจ้ำง
11 ถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม (แบบอัดกำว) 13,410            13,410           เฉพำะเจำะจง หจก.ก็อปป้ีเซ็นต์เตอร์เซอร์วิส หจก.ก็อปป้ีเซ็นต์เตอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 006/63

"ข้อบัญญัติ อบต.ท่ำเสำ เร่ือง งบประมำณ เทรดด้ิง เทรดด้ิง ครบถ้วน ลว. 31 ต.ค. ๒๕62
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563" รำคำท่ีเสนอ 13,410.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 13,410.- บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  31  ตุลำคม  พ.ศ. 2562

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี   11  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  478,966.63 บำท รวมรำคำกลำง 478,966.63 บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 478,966.63 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 478,966.63 บำท


