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

หรือจ้ำง
1 ถ่ำยเอกสรพร้อมเข้ำเล่ม (แบบอัดกำว) 2,082 2,082 เฉพำะเจำะจง หจก.ก็อปป้ีเซ็นต์เตอร์ หจก.ก็อปป้ีเซ็นต์เตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 018/2562

"บัญชีมำตรฐำนส่ิงก่อสร้ำงและแบบมำตร รำคำท่ีเสนอ 2,082.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,082.- บำท ครบถ้วน ลว. 3 ม.ค. ๒๕62
ฐำน อปท."

2 จ้ำงซ่อมแซมปร้ินเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 856 856 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 019/2562
492-59-0011 และเคร่ืองคอมพิว เตอร์ จ ำกัด เตอร์ จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 3 ม.ค. ๒๕62
เตอร์ รหัส 416-54-0013 รำคำท่ีเสนอ 856.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 856.- บำท

3 จ้ำงซ่อมแซมปร้ินเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 750 750 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 020/2562
416-57-0021 เตอร์ จ ำกัด เตอร์ จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 7 ม.ค. ๒๕62

รำคำท่ีเสนอ 750.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 750.- บำท

4 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำงรถบรรทุกขยะ 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง นำยทนงศักด์ิ วัฒนวรำศิริรัตน์ นำยทนงศักด์ิ วัฒนวรำศิริรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 021/2562
หมำยเลขทะเบียน 82-5085 รำคำท่ีเสนอ 1,200.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 1,200.- บำท ครบถ้วน ลว. 7 ม.ค. ๒๕62

5 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลแยกก่อนท้ิง 540 540 เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 022/2562
นำยมำโนชย์ จันทร์หม่ืน นำยมำโนชย์ จันทร์หม่ืน ครบถ้วน ลว. 10 ม.ค. ๒๕62
รำคำท่ีเสนอ 540.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 540.- บำท

6 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตว์ หมู่ท่ี 4 2,253            2,253          เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรณกำญจน์ ต้นทอง น.ส.วรรณกำญจน์ ต้นทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 023/2562
รำคำท่ีเสนอ 2,253.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,253.- บำท ครบถ้วน ลว. 15 ม.ค. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  31  มกรำคม  พ.ศ. 2562



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

หรือจ้ำง
7 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตว์ หมู่ท่ี 6 435              435             เฉพำะเจำะจง นำงสนม วงษ์อัยรำ นำงสนม วงษ์อัยรำ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 024/2562

รำคำท่ีเสนอ 435.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 435.- บำท ครบถ้วน ลว. 15 ม.ค. ๒๕62

8 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตว์ หมู่ท่ี 7 981              981             เฉพำะเจำะจง นำงสุนิสำ สว่ำงศรี นำงสุนิสำ สว่ำงศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 025/2562
รำคำท่ีเสนอ 981.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 981.- บำท ครบถ้วน ลว. 15 ม.ค. ๒๕62

9 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตว์ หมู่ท่ี 9 381              381             เฉพำะเจำะจง น.ส. กำญจนำ อินทร์อยู่ น.ส. กำญจนำ อินทร์อยู่ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 026/2562
รำคำท่ีเสนอ 381.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 381.- บำท ครบถ้วน ลว. 15 ม.ค. ๒๕62

10 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำงรถน้ ำเอนก 4,300 4,300 เฉพำะเจำะจง นำยเรวัตร์ อ่ิมทรัพย์ นำยเรวัตร์ อ่ิมทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 027/2562
ประสงค์ หมำยเลขทะเบียน 82-0319 รำคำท่ีเสนอ 4,300.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,300.- บำท ครบถ้วน ลว. 21 ม.ค. ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  31  มกรำคม  พ.ศ. 2562

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี   10  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  13,778 บำท รวมรำคำกลำง 13,778  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 13,778 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 13,778 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  ๒๕62


