
วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ตกลงชื้อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการชื้อ

หรือจา้ง
1 จดัซ้ือวัสดุส านกังาน (กองคลัง) 14,434 14,434 เฉพาะเจาะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กาญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กาญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 032/2563

ราคาท่ีเสนอ 14,434.- บาท ราคาที่ซ้ือ 14,434- บาท ครบถว้น ลว. 5 พ.ค. ๒๕63

2 จา้งเหมาโครงการปรับปรุงแกไ้ขสภาพผิว 79,000 62,000 เฉพาะเจาะจง นายเทพมงคล ตระกลูร่มโพธิชั์ย นายเทพมงคล ตระกลูร่มโพธิช์ยั มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 036/2563
ดาดฟา้ อบต.ท่าเสา ราคาท่ีเสนอ 62,000.- บาท ราคาที่จา้ง 62,000- บาท ครบถว้น ลว. 13 พ.ค. ๒๕63

3 จดัซ้ือถงุยงัชีพ 20,046        20,046        เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา ศุภจอมชัย นางสาวจรัญญา ศุภจอมชยั มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 034/2563
ราคาท่ีเสนอ 20,046.- บาท ราคาที่ซ้ือ 20,046.- บาท ครบถว้น ลว. 13 พ.ค. ๒๕63

4 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 231,472 231,472 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมท่ามว่ง จ ากดั สหกรณ์โคนมทา่มว่ง จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญาซ้ือขายเลขที่ 003/2563
ประจ าเดือน พ.ค.- ม.ิย. 63 ราคาท่ีเสนอ 231,472.- บาท ราคาที่ซ้ือ 231,472- บาท ครบถว้น ลว. 15 พ.ค. ๒๕63

5 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 8,758.40 8,758.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมท่ามว่ง จ ากดั สหกรณ์โคนมทา่มว่ง จ ากดั มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญาซ้ือขายเลขที่ 004/2563
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดพตุะเคียน ราคาท่ีเสนอ 8,758.40 บาท ราคาที่ซ้ือ 8,758.40 บาท ครบถว้น ลว. 15 พ.ค. ๒๕63
ประจ าเดือน พ.ค.- ม.ิย.63

6 จดัซ้ือทราย Temephos๑% SG น้ าหนกั 49,400 49,400 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรือง กรุ๊ป รุ่งเรือง กรุ๊ป มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 033/2563
๒๕ กโิลกรัม (๕๐๐ซอง) และน้ ายาเคมี ราคาท่ีเสนอ 49,400.- บาท ราคาที่ซ้ือ 49,400.- บาท ครบถว้น ลว. 18 พ.ค. ๒๕63
ก าจดัยงุและแมลง (Cypermentrin๒๕%)

7 จดัจา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ 15,950 15,950 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย กาญจนฤทธิไกร นายธวัชชยั กาญจนฤทธิไกร มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 041/2563
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน บต 2001 ราคาท่ีเสนอ 15,950.- บาท ราคาที่จา้ง 15,950- บาท ครบถว้น ลว. 18 พ.ค. ๒๕63

ล าดับท่ี ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  ๒๕63
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

วันที ่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง



วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ตกลงชื้อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการชื้อ

หรือจา้ง
8 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 41,015.24 41,015.24 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้ากาญจนบรีุ 1995 บ.โตโยต้ากาญจนบรีุ 1995 มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 042/2563

หมายเลขทะเบยีน กจ ๓๗๘๒ กาญจนบรีุ ราคาท่ีเสนอ 41,015.24 บาท ราคาที่ซ้ือ 41,015.24 บาท ครบถว้น ลว. 29 พ.ค. ๒๕63
หมายเลขครุภณัฑ์ 001-51-0003

9 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,599.98 20,599.98 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้ากาญจนบรีุ 1995 บ.โตโยต้ากาญจนบรีุ 1995 มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 035/2563
ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน ราคาท่ีเสนอ 20,599.98 บาท ราคาที่ซ้ือ 20,599.98 บาท ครบถว้น ลว. 29 พ.ค. ๒๕63
กจ 3782 กาญจนบรีุ
หมายเลขครุภณัฑ์ 001-51-0003

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  ๒๕63
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

วันที ่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รวมจ านวนจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือนนี้ 7 รายการ วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 480,675.62 บาท รวมราคากลาง  480,675.62 บาท รวมราคาท่ีเสนอ  480,675.62 บาท รวมราคาท่ีซ้ือ/จ้าง   480,675.62 บาท


