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

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถบรรทุกน้ ำเอนกประ 5,700 5,700 เฉพำะเจำะจง ทีที แบตเตอร์ร่ี ทที ีแบตเตอร์ร่ี มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 019/2561

สงค์ หมำยเลขทะเบยีน 82-0319 รำคำท่ีเสนอ 5,700.- บำท รำคำที่ซ้ือ 5,700.- บำท ครบถว้น ลว. 3 ม.ค. ๒๕61
กำญจนบรีุ

2 จดัซ้ือน้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 24,280 24,280 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 020/2561
รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพน่หมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 24,280.- บำท รำคำที่ซ้ือ 24,280.- บำท ครบถว้น ลว. 3 ม.ค. ๒๕61
และเคร่ืองตัดหญ้ำ
ประจ ำเดือน มกรำคม 2561

3 จดัซ้ือยำงในรถบรรทุกขยะหมำยเลข 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง ยำวกำรยำง ยำวกำรยำง มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 021/2561
ทะเบยีน 82-5085 กำญจนบรีุ รำคำท่ีเสนอ 1,200.- บำท รำคำที่ซ้ือ 1,200.- บำท ครบถว้น ลว. 3 ม.ค. ๒๕61

4 จำ้งเหมำประกอบอำหำรประชุมสภำ 2,160 2,160 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐมน ค ำจนัทร์ นำงสำวณัฐมน ค ำจนัทร์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 016/2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ รำคำท่ีเสนอ 2,160.- บำท รำคำที่จำ้ง 2,160.- บำท ครบถว้น ลว. 8 ม.ค. ๒๕61

5 จำ้งจดัท ำปำ้ยไวนลิโครงกำรวันเด็กแหง่ 630 630 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช. ดิจติอล ร้ำน ช. ดิจติอล มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 017/2561
ชำติ ประจ ำป ี2561 รำคำท่ีเสนอ 630.- บำท รำคำที่จำ้ง 630.- บำท ครบถว้น ลว. 10 ม.ค. ๒๕61

6 จำ้งเหมำประกอบอำหำรว่ำงและอำหำร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ ์ยอดเรือน นำยประสิทธิ ์ยอดเรือน มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 018/2561
กลำงวันพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงกำร รำคำท่ีเสนอ 6,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 6,000.- บำท ครบถว้น ลว. 10 ม.ค. ๒๕61
วันเด็กแหง่ชำติ ประจ ำป ี2561

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  ๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันที ่ 31  มกรำคม  พ.ศ. 2561



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

หรือจำ้ง
7 จำ้งจดัท ำปำ้ยโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ 420 420 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.ดิจติอล ร้ำน ช.ดิจติอล มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 019/2561

ดูงำนเพื่อพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำร รำคำท่ีเสนอ 420.- บำท รำคำที่จำ้ง 420.- บำท ครบถว้น ลว. 17 ม.ค. ๒๕61
งำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ

8 จำ้งรถโดยสำรปรับอำกำศ 2 ช้ัน 72,000 72,000 เฉพำะเจำะจง อนัซีน ทัวร์ อนัซีน ทวัร์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 020/2561
ตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน รำคำท่ีเสนอ 72,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 72,000.- บำท ครบถว้น ลว. 17 ม.ค. ๒๕61
เพื่อพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ

9 ค่ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันพร้อม 9,900 9,900 เฉพำะเจำะจง นำงมำลี เจริญสุข นำงมำลี เจริญสุข มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 021/2561
เคร่ืองด่ืม โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ รำคำท่ีเสนอ 9,900.- บำท รำคำที่จำ้ง 9,900.- บำท ครบถว้น ลว. 17 ม.ค. ๒๕61
ดูงำนเพื่อพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำร
งำนขององค์กำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ

10 จำ้งจดัท ำปำ้ยเทอดพระเกยีรติพระนเรศวร 840 840 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.ดิจติอล ร้ำน ช.ดิจติอล มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 022/2561
มหำรำช รำคำท่ีเสนอ 840.- บำท รำคำที่จำ้ง 840.- บำท ครบถว้น ลว. 22 ม.ค. ๒๕61

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันที ่ 31  มกรำคม  พ.ศ. 2561

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนนี้   10  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  123,130 บำท รวมรำคำกลำง 123,130  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 123,130 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 123,130 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  ๒๕61


