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

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 32,195 32,195 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 065/2561

รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพน่หมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 32,195.- บำท รำคำที่ซ้ือ 32,195.- บำท ครบถว้น ลว. 1 ส.ค. ๒๕61
และเคร่ืองตัดหญ้ำ ประจ ำเดือน สิงหำคม
2561

2 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง ยำงมะตอยส ำเร็จรูป 14,000         14,000        เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เจริญภณัฑ์วัสดุกอ่สร้ำง หจก.ป.เจริญภณัฑ์วัสดุกอ่สร้ำง มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 066/2561
ขนำด 20 กโิลกรัม จ ำนวน  100 ถงุ รำคำท่ีเสนอ 14,000.- บำท รำคำที่ซ้ือ 14,000.- บำท ครบถว้น ลว. 6 ส.ค. ๒๕61

3 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง ซ่อมแซมระบบประปำ 2,520            2,520          เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เจริญภณัฑ์วัสดุกอ่สร้ำง หจก.ป.เจริญภณัฑ์วัสดุกอ่สร้ำง มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 067/2561
ภำยในส ำนกังำน รำคำท่ีเสนอ 2,520.- บำท รำคำที่ซ้ือ 2,520.- บำท ครบถว้น ลว. 9 ส.ค. ๒๕61

4 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 4,962            4,962          เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เจริญภณัฑ์วัสดุกอ่สร้ำง หจก.ป.เจริญภณัฑ์วัสดุกอ่สร้ำง มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 068/2561
รำคำท่ีเสนอ 4,962.- บำท รำคำที่ซ้ือ 4,962.- บำท ครบถว้น ลว. 9 ส.ค. ๒๕61

5 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลัด) 35,071 35,071 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 069/2561
จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 35,071.- บำท รำคำที่จำ้ง 35,071- บำท ครบถว้น ลว. 20 ส.ค. ๒๕61

6 จดัซ้ือวัสดุคอมพเิตอร์ (ส ำนกัปลัด) 9,060 9,060 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 071/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 9,060.- บำท รำคำที่จำ้ง 9,060- บำท ครบถว้น ลว. 20 ส.ค. ๒๕61

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  ๒๕61

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



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

หรือจำ้ง
7 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนกัปลัด) 7,323 7,323 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 072/2561

จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,323.- บำท รำคำที่จำ้ง 7,323- บำท ครบถว้น ลว. 20 ส.ค. ๒๕61

8 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (กองคลัง) 7,196 7,196 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 073/2561
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 7,196.- บำท รำคำที่จำ้ง 7,296- บำท ครบถว้น ลว. 20 ส.ค. ๒๕61

9 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (กองคลัง) 30,320 30,320 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 074/2561
จ ำนวน 5 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 30,320.- บำท รำคำที่จำ้ง 30,320- บำท ครบถว้น ลว. 20 ส.ค. ๒๕61

10 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (กองช่ำง) 5,570 5,570 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 075/2561
จ ำนวน 4 รำยกำร รำคำท่ีเสนอ 5,570.- บำท รำคำที่จำ้ง 5,570- บำท ครบถว้น ลว. 20 ส.ค. ๒๕61

11 จำ้งจดัท ำปำ้ยไวนลิ พระบรมฉำยำลักษณ์ 900              900             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.ดิจติอล ร้ำน ช.ดิจติอล มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 052/2561
สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกต์ิพระบรมรำชินี รำคำท่ีเสนอ 900.- บำท รำคำที่จำ้ง 900.- บำท ครบถว้น ลว. 6 ส.ค. ๒๕61
นำรถ ในรัชกำลท่ี 9

12 ตัดเคร่ืองแต่งกำย อปพร.พร้อมเคร่ือง 87,500 87,500 เฉพำะเจำะจง นำยธนพฤทธิ ์ชำติสถำวร นำยธนพฤทธิ ์ชำติสถำวร มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 053/2561
หมำย และอปุกรณ์ ครบชุด ตำมโครง รำคำท่ีเสนอ 87,500.- บำท รำคำที่จำ้ง 87,500.- บำท ครบถว้น ลว. 14 ส.ค. ๒๕61
กำรฝึกอบรมอำสำสมคัรปอ้งกนัฝ่ำย
พลเรือน (อปพร.) ประจ ำป ี2561

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

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  ๒๕61



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

หรือจำ้ง
13 ร้ือถอนโรงจอดรถ อบต.ท่ำเสำ 13,000 13,000 เฉพำะเจำะจง นำยอนนัต์ เกตุแดง นำยอนนัต์ เกตุแดง มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 054/2561

รำคำท่ีเสนอ 13,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 13,000.- บำท ครบถว้น ลว. 20 ส.ค. ๒๕61

14 จำ้งเช่ือมโยงประกำศจดัซ้ือจดัจำ้งจำก 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง บริษทั อนิฟอร์เมช่ัน ดีไซน์ บริษทั อนิฟอร์เมชั่น ดีไซน์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 055/2561
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th รำคำท่ีเสนอ 10,000.- บำท รำคำที่จำ้ง 10,000.- บำท ครบถว้น ลว. 28 ส.ค. ๒๕61

15 บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 26,000 26,000 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไ์กร นำยธวัชชยั กำญจนฤทธิไ์กร มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 056/2561
ยี่หอ้ HINO หมำยเลขทะเบยีน รำคำท่ีเสนอ 26,000- บำท รำคำที่จำ้ง 26,000- บำท ครบถว้น ลว. 30 ส.ค. ๒๕61
82-5085 กำญจนบรีุ

16 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บำ้น บำ้น 50,000         50,000        เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 037/2561
ช่องแคบ หมู่ท่ี 1 รำคำท่ีเสนอ 50,000- บำท รำคำที่จำ้ง 50,000- บำท ครบถว้น ลว. 14 ส.ค. ๒๕61

17 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บำ้น บำ้น 19,000         19,000        เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 038/2561
วังใหญ่ หมู่ท่ี 2 (ซ่อมเปน็บำวช่วง) รำคำท่ีเสนอ 19,000- บำท รำคำที่จำ้ง 19,000- บำท ครบถว้น ลว. 14 ส.ค. ๒๕61

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหนำ้วัดพอุงกะ 51,000         51,000        เฉพำะเจำะจง นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ นำยอลงกรณ์ จนัทร์ศิริ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 039/2561
บำ้นพอุงกะ หมู่ท่ี 4 รำคำท่ีเสนอ 51,000- บำท รำคำที่จำ้ง 51,000- บำท ครบถว้น ลว. 14 ส.ค. ๒๕61

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  ๒๕61

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



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงชื้อหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรช้ือ

หรือจำ้ง

19 จำ้งส ำรวจประเมนิควำมพงึพอใจ 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง ม.รำชภฎักำญจนบรีุ ม.รำชภฎักำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง สัญญำจำ้งเลขที่ 002/2561
รำคำท่ีเสนอ 25,000- บำท รำคำที่จำ้ง 25,000- บำท ครบถว้น ลว. 31 ส.ค. ๒๕61

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

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนนี้   19  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  430,617 บำท รวมรำคำกลำง 430,617  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 430,617 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 430,617 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  ๒๕61


