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

หรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 793 793 เฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 027/2562

รำคำท่ีเสนอ 793.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 793- บำท ครบถ้วน ลว. 1 พ.ค. ๒๕62

2 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 19,299 19,299 เฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 028/2562
รำคำท่ีเสนอ 19,299.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 19,299- บำท ครบถ้วน ลว. 1 พ.ค. ๒๕62

3 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ และขนส่ง 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง นำงสำคอน แจ่มจ ำรัส นำงสำคอน แจ่มจ ำรัส มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 029/2562
แบตเตอร์ร่ีรถยนต์ ทะเบียน บต 2001 รำคำท่ีเสนอ 2,800.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 2,800- บำท ครบถ้วน ลว. 1 พ.ค. ๒๕62

4 จัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิงสวมเร็ว แบบล ำตรง 4,012 4,012 เฉพำะเจำะจง กวำงอิเล็กทรอนิกส์ กวำงอิเล็กทรอนิกส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 030/2562
มีมือจับ วัสดุท ำด้วยทองเหลืองชุบ รำคำท่ีเสนอ 4,012.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 4,012- บำท ครบถ้วน ลว. 1 พ.ค. ๒๕62
โครเม่ียม ขนำด 2.5x24 น้ิว 
จ ำนวน 1 รำยกำร

5 ซ้ือยำงรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน 46,000 46,000 เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ หจก.เจริญภัณฑ์ยำงยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 031/2562
82-5085 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 46,000.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 46,000- บำท ครบถ้วน ลว. 7 พ.ค. ๒๕62

6 จัดซ้ือภำพถ่ำยทำงอำกำศ 6,960 6,960 เฉพำะเจำะจง กรมแผนท่ีทหำร กรมแผนท่ีทหำร มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 032/2562
กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองบัญชำกำรกองทัพไทย ครบถ้วน ลว. 13 พ.ค. ๒๕62
รำคำท่ีเสนอ 6,960.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 6,960- บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  ๒๕62
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

วันท่ี  31  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562



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

หรือจ้ำง
7 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองปรับ 6,250 6,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ่ียมเจริญอิเลคทรอนิกส์ ร้ำนเอ่ียมเจริญอิเลคทรอนิกส์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 051/2562

อำกำศ รำคำท่ีเสนอ 6,250.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 6,250- บำท ครบถ้วน ลว. 1 พ.ค. ๒๕62

8 จ้ำงเปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ส่วน 3,722.53 3,722.53 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995บริษัท โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 052/2562
กลำง หมำยเลขทะเบียน กจ 3782 ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 15 พ.ค. ๒๕62
กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 3,722.53 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,722.53 บำท

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 535              535             เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิว มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 053/2562
เตอร์ จ ำกัด เตอร์ จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 17 พ.ค. ๒๕62
รำคำท่ีเสนอ 535.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 535.- บำท

10 จ้ำงจัดท ำป้ำยประชำคม 450 450 เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 054/2562
รำคำท่ีเสนอ 450.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 450.- บำท ครบถ้วน ลว. 17 พ.ค. ๒๕62

11 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ร.10 1,076 1,076 เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 055/2562
รำคำท่ีเสนอ 1,076.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 1,076.- บำท ครบถ้วน ลว. 17 พ.ค. ๒๕62

12 จ้ำงเหมำติดต้ังไฟฟ้ำ 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์ ชำติพุก นำยณัฐพงศ์ ชำติพุก มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 056/2562
รำคำท่ีเสนอ 7,000.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 7,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 21 พ.ค. ๒๕62

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

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  ๒๕62



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

หรือจ้ำง
13 จ้ำงเหมำเปล่ียนหลอดไฟภำยในส ำนักงำน 4,540 4,540 เฉพำะเจำะจง นำยสุวรรณ พันธุรัตน์ นำยสุวรรณ พันธุรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 057/2562

รำคำท่ีเสนอ 4,540.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 4,540.- บำท ครบถ้วน ลว. 28 พ.ค. ๒๕61

14 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำ 377,300 377,300 เฉพำะเจำะจง หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 012/2562
วัดพุองกะ หมู่ท่ี 4 รำคำท่ีเสนอ 377,300.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 377,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62

15 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สำย 378,600 378,600 เฉพำะเจำะจง หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 013/2562
บ้ำนนำยหนำ ปุริมำตำ  หมู่ท่ี 4 รำคำท่ีเสนอ 378,600.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 378,500.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62

16 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สำย 388,100 388,100 เฉพำะเจำะจง หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 014/2562
บ้ำนครูอนุสรณ์ บ้ำนพุมุด หมู่ท่ี 7 รำคำท่ีเสนอ 388,100.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 388,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62

17 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก สำย 388,100 388,100 เฉพำะเจำะจง หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ หจก. วรรณเกษม กำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 015/2562
ซอยสุดวิเวก หมู่ท่ี 7 รำคำท่ีเสนอ 388,100.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 388,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62

18 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก 390,800 390,800 เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี 2017 หจก. ยูดี 2017 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 016/2562
ซอยสวนส่ีพ่ีน้อง บ้ำนพุเตย หมู่ท่ี 8 รำคำท่ีเสนอ 390,800.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 390,500.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62
(ซอย 1)

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  ๒๕62
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี

วันท่ี  30  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงช้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรช้ือ

หรือจ้ำง

19 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก 392,100 392,100 เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี 2017 หจก. ยูดี 2017 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 017/2562
ซอยสระส่ีมุม  หมู่ท่ี 8 (ซอย 2) รำคำท่ีเสนอ 392,100.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 392,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62

20 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก 461,600 461,600 เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี 2017 หจก. ยูดี 2017 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 018/2562
สำยบ้ำนนำงกล่ันแก้ว  วงษ์หำญ รำคำท่ีเสนอ 461,600.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 461,500.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62
บ้ำนพุลำด หมู่ 11

21 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก 460,100 460,100 เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี 2017 หจก. ยูดี 2017 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 019/2562
สำยบ้ำนนำงล ำพึง  อินเกำะช้ำง รำคำท่ีเสนอ 460,100.- บำท รำคำท่ีจ้ำง 460,000.- บำท ครบถ้วน ลว. 23 พ.ค. ๒๕62
บ้ำนพุลำด หมู่ 11

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
วันท่ี  30  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี   21 รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  3,340,137.53 บำท รวมรำคำกลำง 3,340,137.53 บำท รวมรำคำท่ีเสนอ  3,340,137.53 บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง  3,338,937.53 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม  ๒๕61
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