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

หรือจ้ำง
1 เปล่ียนแบตเตอร์ร่ี รถยนต์หมำยเลข 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง ทีที แบตเตอร์ร่ี ทีที แบตเตอร์ร่ี มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 038/2562

ทะเบียน กจ 3782 รำคำท่ีเสนอ 2,800.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 2,800.- บำท ครบถ้วน ลว. 4 ก.ค. ๒๕62

2 จัดซ้ือใบเสร็จค่ำน้ ำประปำ 12,500 12,500 เฉพำะเจำะจง บ.สยำมโลคอล อินโนเวช่ัน บ.สยำมโลคอล อินโนเวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 039/2562
จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน ลว. 4 ก.ค. ๒๕62
รำคำท่ีเสนอ 12,500.- บำท รำคำท่ีซ้ือ 12,500.- บำท

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 1,312 1,312 เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เจริญภัณฑ์ หจก. ป.เจริญภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 040/2562
วัสดุก่อสร้ำง วัสดุก่อสร้ำง ครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. ๒๕62
รำคำท่ีเสนอ 1,312 บำท รำคำท่ีซ้ือ 1,312 บำท

4 จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมระบรรทุกขยะ 7,896.60 7,896.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด บริษัท ฮีโน่ กำญจนบุรี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 062/2562
ทะเบียน 82-5085 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 7,896.60 บำท รำคำท่ีจ้ำง 7,896.60 บำท ครบถ้วน ลว. 1 ก.ค. ๒๕62

5 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล ร.10 และพระ 2,394 2,394 เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 064/2562
รำชินี รำคำท่ีเสนอ 2,394 บำท รำคำท่ีจ้ำง 2,394 บำท ครบถ้วน ลว. 1 ก.ค. ๒๕62

6 จ้ำงเข้ำเล่มแผนพัฒนำท้องถ่ิน 3,240 3,240 เฉพำะเจำะจง หจก.ก๊อปป้ีเซ็นต์เตอร์ หจก.ก๊อปป้ีเซ็นต์เตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 065/2562
รำคำท่ีเสนอ 3,240 บำท รำคำท่ีจ้ำง 3,240 บำท ครบถ้วน ลว. 1 ก.ค. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  ๒๕62
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงช้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรช้ือ

หรือจ้ำง
7 จ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิล 450 450 เฉพำะเจำะจง ท่ำเสำร์กำรป้ำย ท่ำเสำร์กำรป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 066/2562

รำคำท่ีเสนอ 450 บำท รำคำท่ีจ้ำง 450 บำท ครบถ้วน ลว. 4 ก.ค. ๒๕62

8 จ้ำงบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 7,800 7,800          เฉพำะเจำะจง นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร นำยธวัชชัย กำญจนฤทธิไกร มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 067/2562
บต 2001 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 7,800 บำท รำคำท่ีจ้ำง 7,800 บำท ครบถ้วน ลว. 4 ก.ค. ๒๕62

9 เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ือง หมำยเลขทะเบียน 5,433.64    5,433.64     เฉพำะเจำะจง บ.เอ็น.เอส.คำร์ส จ ำกัด บ.เอ็น.เอส.คำร์ส จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 068/2562
กง 6995 กำญจนบุรี รำคำท่ีเสนอ 5,433.64 บำท รำคำท่ีจ้ำง 5,433.64 บำท ครบถ้วน ลว. 10 ก.ค. ๒๕62

10 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตว์ หมู่ท่ี 5 396 396 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโยธะกำ พระแท่น นำงสำวโยธะกำ พระแท่น มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 069/2562
รำคำท่ีเสนอ 396 บำท รำคำท่ีจ้ำง 396 บำท ครบถ้วน ลว. 18 ก.ค. ๒๕62

11 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตว์ หมู่ท่ี 10 264 264 เฉพำะเจำะจง นำยสมศักด์ิ ทองอ่อน นำยสมศักด์ิ ทองอ่อน มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 070/2562
รำคำท่ีเสนอ 264 บำท รำคำท่ีจ้ำง 264 บำท ครบถ้วน ลว. 18 ก.ค. ๒๕62

12 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน 357,100     357,100      เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์กิมเล้ียง หจก.ทรัพย์กิมเล้ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 020/2562
ผู้ใหญ๋ชอบ คงมีผล หมู่ท่ี 1 รำคำท่ีเสนอ 357,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 357,000 บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. ๒๕62

13 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลัง 363,800     363,800      เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์กิมเล้ียง หจก.ทรัพย์กิมเล้ียง มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 021/2562
โรงเรียนบ้ำนวังใหญ่ หมู่ท่ี 2 รำคำท่ีเสนอ 363,500 บำท รำคำท่ีจ้ำง 363,500 บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. ๒๕62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  ๒๕62
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสำ  อ ำเภอไทรโยค   จังหวัดกำญจนบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ตกลงช้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรช้ือ

หรือจ้ำง
14 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้ำ 188,800     188,800      เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 022/2562

วัดไปทำงบ้ำนนำงสมบัติ ศีลธรรม รำคำท่ีเสนอ 188,500 บำท รำคำท่ีจ้ำง 188,500 บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. ๒๕62

15 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน 190,500     190,500      เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 023/2562
ลุงหนำ บ้ำนพุองกะ หมู่ท่ี 4 รำคำท่ีเสนอ 190,500 บำท รำคำท่ีจ้ำง 190,500 บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. ๒๕62

16 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน 384,000     384,000      เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 024/2562
ลุงอ ำนวย บ้ำนพุมุด หมู่ท่ี 7 รำคำท่ีเสนอ 384,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 384,000 บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. ๒๕62

17 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้ำ 390,800     390,800      เฉพำะเจำะจง หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ หจก.วรรณเกษมกำรโยธำ มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 025/2562
โฮมพุเตย หมู่ท่ี 8 รำคำท่ีเสนอ 390,500 บำท รำคำท่ีจ้ำง 390,500 บำท ครบถ้วน ลว. 12 ก.ค. ๒๕62

18 ปรับปรุงบ้ำนพักข้ำรำชกำร 192,000     192,000      เฉพำะเจำะจง นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย นำยเทพมงคล ตระกูลร่มโพธ์ิชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี 026/2562
รำคำท่ีเสนอ 192,000 บำท รำคำท่ีจ้ำง 192,000 บำท ครบถ้วน ลว. 25 ก.ค. ๒๕62

19 ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้ำน 701,600     701,600      ประกวดรำคำ หจก.ยูดีก่อสร้ำง 2017 หจก.ยูดีก่อสร้ำง 2017 มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขท่ี E006/2562
นำงอรทัย อักษรศรี บ้ำนวังเขมร หมู่ท่ี 9 อิเล็กทรอนิกส์ รำคำท่ีเสนอ 555,667 บำท รำคำท่ีจ้ำง 555,667 บำท ครบถ้วน ลว. 22 ก.ค. ๒๕62

e-bidding

รวมจ ำนวนจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนน้ี  19  รำยกำร วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  2,813,086.24 บำท รวมรำคำกลำง 2,813,086.24  บำท รวมรำคำท่ีเสนอ  2,666,153.24   บำท รวมรำคำท่ีซ้ือ/จ้ำง  2,666,153.24  บำท

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


