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

หรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำเลขท่ี 

รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพ่นหมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 100,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 100,000.- บำท ครบถ้วน CNTR-0116/62
และเคร่ืองตัดหญ้ำ ลว. 4 มิ.ย. ๒๕62

2 ซ้ือทรำยเคลือบสำรเทมีฟอส 1% ก ำจัด 63,000         63,000        เฉพำะเจำะจง รุ่งเรืองกรุ๊ป รุ่งเรืองกรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 033/2562
ลูกน้ ำและยุงลำย รำคำท่ีเสนอ 63,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 63,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 17 มิ.ย. ๒๕62

3 ซ้ือน้ ำยำเคมีก ำจัดยุงและแมลง 15,600         15,600        เฉพำะเจำะจง รุ่งเรืองกรุ๊ป รุ่งเรืองกรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 035/2562
(Cypermenthrin 25%) รำคำท่ีเสนอ 15,600.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 15,600.- บำท ครบถ้วน ลว. 18 มิ.ย. ๒๕62

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 4,994            4,994          เฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 036/2562
รำคำท่ีเสนอ 4,994.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 4,994- บำท ครบถ้วน ลว. 20 มิ.ย. ๒๕62

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 395 395 เฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 037/2562
รำคำท่ีเสนอ 395.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 395- บำท ครบถ้วน ลว. 20 มิ.ย. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  28  มิถุนำยน  พ.ศ. 2562



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

หรือจ้ำง
6 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงปรับ 76,000 76,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล บริษัท ทรัพย์เจริญ แทรเวล มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 058/2562

อำกำศ  2 ช้ัน  จ ำนวนท่ีน่ังผู้โดยสำร (2007) จ ำกัด (2007) จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 5 มิ.ย. ๒๕62
 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 44 ท่ีน่ัง จ ำนวน รำคำท่ีเสนอ 76,000.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 76,000- บำท
1 คัน 

7 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำพร้อมเปลียนหลอด 12,743 12,743 เฉพำะเจำะจง นำยสุวรรณ์ พันธุรัตน์ นำยสุวรรณ์ พันธุรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 059/2562
ไฟส่องสว่ำงบริเวณด้ำนหน้ำและร้ัวของ รำคำท่ีเสนอ 12,743.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 12,743- บำท ครบถ้วน ลว. 17 มิ.ย. ๒๕62
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ 

8 ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมำยเลข 2,354 2,354 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. บริษัท แอล.เอช.เอ็ม. มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 060/2562
ครุภัณฑ์ 416-52-0012 คอมพิวเตอร์ จ ำกัด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 17 มิ.ย. ๒๕62

รำคำท่ีเสนอ 2,354.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,354.- บำท

9 จัดจ้ำงท ำตรำยำง 160 160 เฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 061/2562
รำคำท่ีเสนอ 160.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 160- บำท ครบถ้วน ลว. 20 มิ.ย. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  ๒๕62

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี   9  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  275,246 บำท รวมรำคำกลำง 275,246  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 275,246 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 275,246 บำท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  28  มิถุนำยน  พ.ศ. 2562
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