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

หรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมระบบประปำ 5,600.- 5,600.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญไทยจักรกล ร้ำนเจริญไทยจักรกล มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 016/2562

หมู่ท่ี 2 รำคำท่ีเสนอ 5,600.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 5,600.- บำท ครบถ้วน ลว. 1 มี.ค. ๒๕62

2 จัดซ้ือถังน้ ำมัน รถบรรทุกขยะ หมำยเลข 10,518.10 10,518.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 017/2562
ทะเบียน 82-5085 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 10,518.10 บำท รำคำท่ีซ้ือ 10,518.10 บำท ครบถ้วน ลว. 13 มี.ค. ๒๕62

3 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด 400.- 400.- เฉพำะเจำะจง นำงสำววัฒนำ จันทร์มณี นำงสำววัฒนำ จันทร์มณี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 018/2562
จ ำนวน 1 รำยกำร  รำคำท่ีเสนอ 400.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 400.- บำท ครบถ้วน ลว. 14 มี.ค. ๒๕62

4 จัดซ้ือแบบพิมพ์ (กองคลัง) 14,434.- 14,434.- เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดนฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 019/2562
กรมกำรปกครอง กรมกำรปกครอง ครบถ้วน ลว. 18 มี.ค. ๒๕62
รำคำท่ีเสนอ 14,434.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 14,434..- บำท

5 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 3500.- 3500.- เฉพำะเจำะจง นำยเรวัตร์ อ่ิมทรัพย์ นำยเรวัตร์ อ่ิมทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 036/2562
หมำยเลขครุภัณฑ์ 003-49-0001 รำคำท่ีเสนอ 3,500.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,500.- บำท ครบถ้วน ลว. 1 มี.ค. ๒๕62
หมำยเลขทะเบียน 82-0319 กำญจบุรี

6 เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถบรรทุกขยะ 12,264.34 12,264.34 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 037/2562
หมำยเลขทะเบียน 82-5085 รำคำท่ีเสนอ 12,264.34 บำท รำคำท่ีจ้ำง 12,264.34 บำท ครบถ้วน ลว. 4 มี.ค. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  29  มีนำคม  พ.ศ. 2562



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

หรือจ้ำง
7 จ้ำงติดต้ังไฟ รถบรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ 800.- 800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริวรรณ โพรำมำต นำงสำวศิริวรรณ โพรำมำต มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 038/2562

หมำยเลขทะเบียน 82-0319 กำญจบุรี รำคำท่ีเสนอ 800.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 800.- บำท ครบถ้วน ลว. 13 มี.ค. ๒๕62

8 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน 8,897.05 8,897.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 040/2562
82-5085 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 8,897.05 บำท รำคำท่ีจ้ำง 8,897.05 บำท ครบถ้วน ลว. 13 มี.ค. ๒๕62

9 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข 2,170.- 2,170.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวศิริวรรณ โพรำมำต นำงสำวศิริวรรณ โพรำมำต มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 041/2562
ทะเบียน บต 2004 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 2,170.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,170.- บำท ครบถ้วน ลว. 26 มี.ค. ๒๕62

10 เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง รถยนต์ส่วนกลำง 3,883.65 3,883.65 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 042/2562
ทะเบียน กบ 3438 กำญจนบุรี 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 1995 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ ครบถ้วน ลว. 26 มี.ค. ๒๕62
หมำยเลขครุภัณฑ์ 001-61-0004 จ ำกัด จ ำกัด

รำคำท่ีเสนอ 3,883.65 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,883.65- บำท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  29  มีนำคม  พ.ศ. 2562

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี   10  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  62,467.14 บำท รวมรำคำกลำง  62,467.14  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ  62,467.14 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง  62,467.14 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  ๒๕62




