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

หรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน้ ำด่ืม ขนำด 20 ลิตร 240 240 เฉพำะเจำะจง นำยวินยั ธ ำรงสุต นำยวินยั ธ ำรงสุต มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 001/2561

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2560 รำคำท่ีเสนอ 240.- บำท รำคำที่ซ้ือ 240.- บำท ครบถว้น ลว. 3 ต.ค. ๒๕60

2 จดัซ้ือน้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับ 17,825 17,825 เฉพำะเจำะจง หจก.ใหญ่กำรค้ำ หจก.ใหญ่กำรค้ำ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 002/2561
รถยนต์ส่วนกลำง เคร่ืองพน่หมอกควัน รำคำท่ีเสนอ 17,825.- บำท รำคำที่ซ้ือ 17,825.- บำท ครบถว้น ลว. 3 ต.ค. ๒๕60
และเคร่ืองตัดหญ้ำ ประจ ำเดือน ตุลำคม
2560

3 จดัซ้ือวัสดุส ำนกังำน (ปลัด) 9,420 9,420 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 004/2561
รำคำท่ีเสนอ 9,420.- บำท รำคำที่ซ้ือ 9,420- บำท ครบถว้น ลว. 16 ต.ค. ๒๕60

4 จดัซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ปลัด) 2,430 2,430 เฉพำะเจำะจง หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ หจก.อกัษรภณัฑ์กำญจนบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 005/2561
รำคำท่ีเสนอ 2,430.- บำท รำคำที่ซ้ือ 2,430- บำท ครบถว้น ลว. 17 ต.ค. ๒๕60

5 จดัซ้ือดอกดำวเรือง 51,200 51,200 เฉพำะเจำะจง นำยสุนนัท์ กสิกรรม นำยสุนนัท ์กสิกรรม มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 006/2561
รำคำท่ีเสนอ 51,200- บำท รำคำที่ซ้ือ 51,200.- บำท ครบถว้น ลว. 17 ต.ค. ๒๕60

6 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ้ HINO 6,100 6,100 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไ์กร นำยธวัชชยั กำญจนฤทธิไ์กร มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 001/2561
หมำยเลขทะเบยีน 82-5085 รำคำท่ีเสนอ 6,100- บำท รำคำที่จำ้ง 6,100- บำท ครบถว้น ลว. 17 ต.ค. ๒๕60
(ระบบเบรค)

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  ๒๕60

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันที ่ 31  ตุลำคม  พ.ศ. 2560



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

หรือจำ้ง
7 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ้ HINO 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง วิทยำไดนำโมแอร์ วิทยำไดนำโมแอร์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 002/2561

หมำยเลขทะเบยีน 82-5085 รำคำท่ีเสนอ 1,200.- บำท รำคำที่จำ้ง 1,200.- บำท ครบถว้น ลว. 17 ต.ค. ๒๕60
(ระบบแอร์)

8 จำ้งเหมำปรับภมูทัิศนบ์ริเวณหนำ้ อบต. 68,800 68,800 เฉพำะเจำะจง นำยทศพล สุวรรณพลำย นำยทศพล สุวรรณพลำย มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 003/2561
ท่ำเสำโครงกำรปรับปรุงภมูทัืศนป์ลูกต้น รำคำท่ีเสนอ 68,800.- บำท รำคำที่จำ้ง 68,800.- บำท ครบถว้น ลว. 17 ต.ค. ๒๕60
ดำวเรืองประดับสถำนท่ีรำชกำร

9 จำ้งเหมำจดัพวงมำลำดอกไมส้ด เนื่องใน 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง นำยวีระศักด์ิ จำวรุ่งวำณิชย์ นำยวีระศักด์ิ จำวรุ่งวำณิชย์ มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 004/2561
วันปยิะมหำรำช 23 ตุลำคม 2560 รำคำท่ีเสนอ 1,500.- บำท รำคำที่จำ้ง 1,500.- บำท ครบถว้น ลว. 20 ต.ค. ๒๕60

10 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ้ HINO 2,700 2,700 เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไ์กร นำยธวัชชยั กำญจนฤทธิไ์กร มคุีณสมบติัถกูต้อง ใบส่ังจำ้งเลขที่ 005/2561
หมำยเลขทะเบยีน 82-5085 รำคำท่ีเสนอ 2,700.- บำท รำคำที่จำ้ง 2,700.- บำท ครบถว้น ลว. 30 ต.ค. ๒๕60
(สำยพำนแอร์)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันที ่ 30  ตุลำคม  พ.ศ. 2561

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนนี้   10 รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  161,415 บำท รวมรำคำกลำง 161,415  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 161,415 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 161,415 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  ๒๕61


