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

หรือจ้ำง
1 จัดซ้ือยำงมะตอยส ำเร็จรูป ขนำด 12,600 12,600 เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เจริญภัณฑ์วัสดุ หจก. ป.เจริญภัณฑ์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 050/2562

20 กิโลกรัม รำคำท่ีเสนอ 12,600.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 12,600.- บำท ครบถ้วน ลว. 2 ก.ย. ๒๕62

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส ำนักปลัด) 44,220         44,220        เฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 051/2562
รำคำท่ีเสนอ 44,220.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 44,220.- บำท ครบถ้วน ลว. 2 ก.ย. ๒๕62

3 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 70,800         70,800        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.ยำสัตว์ ร้ำน ส.ยำสัตว์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 052/2562
รำคำท่ีเสนอ 70,800.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 70,800.- บำท ครบถ้วน ลว. 2 ก.ย. ๒๕62

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้) กองคลัง 55,000         55,000        เฉพำะเจำะจง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 053/2562
รำคำท่ีเสนอ 55,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 55,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ย. ๒๕62

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้,เก้ำอ้ี) 165,400       165,400      เฉพำะเจำะจง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 054/2562
ส ำนักปลัด รำคำท่ีเสนอ 165,400.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 165,400.- บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ย. ๒๕62

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศ 283,400 283,400 เฉพำะเจำะจง หจก.แสงทอง อีเล็คโทรนิคส์ หจก.แสงทอง อีเล็คโทรนิคส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำซ้ือเลขท่ี 005/2562
แบบแยกส่วน ส ำนักปลัด รำคำท่ีเสนอ 279,800.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 279,800.- บำท ครบถ้วน ลว. 17 ก.ย. ๒๕62
จ ำนวน 3 รำยกำร

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้) กองช่ำง 22,000 22,000 เฉพำะเจำะจง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 055/2562
รำคำท่ีเสนอ 22,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 22,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ย. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  30  กันยำยน  พ.ศ. 2562



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

หรือจ้ำง
8 จัดซ้ือถังขยะ 7,980 7,980 เฉพำะเจำะจง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง หจก.บ๊อก เฟอร์นิชช่ิง มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 056/2562

รำคำท่ีเสนอ 7,980.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 7,980.- บำท ครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. ๒๕62

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้ำ 41,500         41,500        เฉพำะเจำะจง เจริญไทยจักรกล เจริญไทยจักรกล มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 056/2562
รำคำท่ีเสนอ 41,500.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 41,500.- บำท ครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. ๒๕62

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้สำขำโทรศัพท์ 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอทีกำญจน์ จ ำกัด บริษัท ไอทีกำญจน์ จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 056/2562
รำคำท่ีเสนอ 20,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 20,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 16 ก.ย. ๒๕62

11 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 856              856             เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 079/2562
เตอร์ จ ำกัด เตอร์ จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 3 ก.ย. ๒๕62
รำคำท่ีเสนอ 856.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 856.- บำท

12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำรพันธุกรรมพืช 2,800            2,800          เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 080/2562
พร้อมโครงเหล็ก รำคำท่ีเสนอ 2,800.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,800.- บำท ครบถ้วน ลว. 3 ก.ย. ๒๕62

13 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำหญิงภำยใน 153,700       153,700      เฉพำะเจำะจง นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำเลขท่ี 029/2562
ส ำนักงำน อบต.ท่ำเสำ รำคำท่ีเสนอ 153,700.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 153,700.- บำท ครบถ้วน ลว. 3 ก.ย. ๒๕62

14 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ ำชำยภำยใน 123,600       123,600      เฉพำะเจำะจง นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำเลขท่ี 030/2562
ส ำนักงำน อบต.ท่ำเสำ รำคำท่ีเสนอ 123,600.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 123,600.- บำท ครบถ้วน ลว. 3 ก.ย. ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  30  กันยำยน  พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  ๒๕62



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

หรือจ้ำง
15 จ้ำงล้อมร้ัวลวดหนำม เพ่ือใช้ในโครงกำร 76,800         76,800        เฉพำะเจำะจง นำยสมเกียรติ บุณยเลขำ นำยสมเกียรติ บุณยเลขำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำเลขท่ี 001/2562

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช รำคำท่ีเสนอ 76,800.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 76,800.- บำท ครบถ้วน ลว. 26 ก.ย. ๒๕62

16 ปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 40,000         40,000        เฉพำะเจำะจง นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำเลขท่ี 031/2562
รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 40,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 24 ก.ย. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  ๒๕62

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  30  กันยำยน  พ.ศ. 2562

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี   16  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  1,120,656 บำท รวมรำคำกลำง 1,120,656  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ 1,117,056 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง 1,117,056 บำท


