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

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 20,825 20,825 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 017/2561

รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพน่หมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 20,825.- บำท รำคำที่ซ้ือ 20,825.- บำท ครบถว้น ลว. 1 ธ.ค. ๒๕61
และเคร่ืองตัดหญ้ำ ประจ ำเดือน ธันวำคม
2561

2 จดัซ้ือน้ ำมนัเคร่ือง 2,095 2,095 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 018/2561
รำคำท่ีเสนอ 2,095.- บำท รำคำที่ซ้ือ 2,095.- บำท ครบถว้น ลว. 29 ธ.ค. ๒๕61

3 จำ้งเหมำก ำจดัส้ิงปฎกิลูหอ้งน้ ำ 3,000 3,000 เฉพำะเจำะจง นำยแสวง จนัทร์ดี นำยแสวง จนัทร์ดี มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 013/2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ รำคำท่ีเสนอ 3,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 3,000.- บำท ครบถว้น ลว. 12 ธ.ค. ๒๕61

4 จำ้งเหมำจดัท ำปำ้ยไวนลิ โครงกำรปอ้งกนั 1,680 1,680 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.ดิจติอล ร้ำน ช.ดิจติอล มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 014/2561
และลดอบุติัเหตุทำงท้องถนนในช่วง รำคำท่ีเสนอ 1,680.- บำท รำคำที่จำ้ง 1,680.- บำท ครบถว้น ลว. 22 ธ.ค. ๒๕61
เทศกำลปใีหม ่ประจ ำป ี2561

5 ซ่อมปร้ินเตอร์ส ำนกัปลัด 3,200 3,200 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอที กำญจน ์จ ำกดั บริษทั ไอท ีกำญจน ์จ ำกดั มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 015/2561
รำคำท่ีเสนอ 3,200.- บำท รำคำที่จำ้ง 3,200 - บำท ครบถว้น ลว. 22 ธ.ค. ๒๕61

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  ๒๕60

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



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

หรือจำ้ง
6 กอ่สร้ำงถนนลำดยำงแอลฟสัท์ติกคอนกรีต 301,000 301,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 003/2561

ซอยบำ้นนำยจู๋รำชำ หมู่ท่ี 1 รำคำท่ีเสนอ 301,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 301,000.- บำท ครบถว้น ลว. 15 ธ.ค. ๒๕61

7 กอ่สร้ำงถนนลำดยำงแอลฟสัท์ติกคอนกรีต 289,000 289,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 004/2561
ซอย นำยด ำรงค์ เขำแกว้ หมู่ 1 รำคำท่ีเสนอ 289,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 289,000.- บำท ครบถว้น ลว. 15 ธ.ค. ๒๕61

8 กอ่สร้ำงถนนลำดยำงแอลฟสัท์ติกคอนกรีต 291,000 291,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 005/2561
สำยขำ้งโรงเรียนบำ้นพเุตย หมู่ท่ี 8 รำคำท่ีเสนอ 291,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 291,000.- บำท ครบถว้น ลว. 15 ธ.ค. ๒๕61

9 กอ่สร้ำงถนนลำดยำงแอลฟสัท์ติกคอนกรีต 310,000 310,000 เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 006/2561
สำยนงชนกโฮมเสตย ์เช่ือม หมู่ 7 บำ้น รำคำท่ีเสนอ 310,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 310,000.- บำท ครบถว้น ลว. 15 ธ.ค. ๒๕61
พอุงกะ หมู่ท่ี 4

10 ซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บำ้น หมู๋ท่ี 3 28,500 28,500 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 007/2561
บำ้นท่ำเสำ รำคำท่ีเสนอ 28,500.- บำท รำคำที่จำ้ง 28,500.- บำท ครบถว้น ลว. 15 ธ.ค. ๒๕61

11 ซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บำ้น หมู๋ท่ี 5 32,400 32,400 เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 008/2561
บำ้นพพุง รำคำท่ีเสนอ 32,400.- บำท รำคำที่จำ้ง 32,400.- บำท ครบถว้น ลว. 15 ธ.ค. ๒๕61

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

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนนี้   11 รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  1,282,700 บำท รวมรำคำกลำง 1,282,700  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 1,282,700 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 1,282,700 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  ๒๕60



ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 013/2561

ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 014/2561

ใบส่ังจำ้งเลขท่ี 015/2561
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