
แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลเจ้ามะลิ 168,000            168,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พชร ก่อสร้าง 2017 บริษัท พชร ก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 1/2561

วัลย์ ซอย หมู่ท่ี 6 กรณีงบประมาณ จ ากัด /168,000.- บาท จ ากัด / 168,000.- บาท ลว.12 ต.ค. 2560

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน ไม่เกิน 500,000.-

2 ขยายไหล่ถนน สายท่าม่วง-หนองขาว 156,000            156,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พชร ก่อสร้าง 2017 บริษัท พชร ก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 2/2561

(บริเวณคอสะพานส่งน้ า-จุดตัดทางรถไฟ กรณีงบประมาณ จ ากัด / 156,000.- บาท จ ากัด / 156,000.- บาท ลว.12 ต.ค. 2560

หมู่ท่ี 3 โดยวิธี Over ray ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....30...  เดือน ....ตุลาคม...พ.ศ. 2560



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บริเวณ 490,000            490,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 4/2561

ถนนเลียบคลองชลประทาน 1R-2Lฝ่ังซ้าย กรณีงบประมาณ จ ากัด /490,000.- บาท จ ากัด /490,000.- บาท ลว.22 ม.ค.2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอยหน้า 482,000            482,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 5/2561

บ้านคุณสุรพล เกษมวิร์ยนนท์ กรณีงบประมาณ จ ากัด /482,000.- บาท จ ากัด /482,000.- บาท ลว.22 ม.ค.2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 ซอย1 468,000            468,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 6/2561

กรณีงบประมาณ จ ากัด /468,000.- บาท จ ากัด /468,000.- บาท ลว.22 ม.ค.2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 เช่ือมต่อ 330,000            330,000   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 7/2561

หมู่ท่ี 3 ซอย 12 กรณีงบประมาณ 330,000.- บาท 330,000.- บาท ลว.22 ม.ค.2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน ....มกราคม...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ซอย 165,000            165,000   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 8/2561

หน้าบ้านคุณส าเริง คงชนะ กรณีงบประมาณ 165,000.- บาท 165,000.- บาท ลว.22 ม.ค.2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน .....มกราคม...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ซอย 18 497,000            497,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 9/2561

เช่ือมต่อหมู่ท่ี 7 ซอย 9 กรณีงบประมาณ จ ากัด /495,000.- บาท จ ากัด /495,000.- บาท ลว.12 ก.พ. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 ซอย 11 490,000            490,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 10/2561

กรณีงบประมาณ จ ากัด /488,000.- บาท จ ากัด /488,000.- บาท ลว.12 ก.พ. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ซอยบ้าน 184,000            184,000   วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 12/2561

ลุงอเนก กรณีงบประมาณ 184,000.- บาท 184,000.- บาท ลว.12 ก.พ. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 489,000            489,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พัฑฒิตาการโยธา จ ากัด บริษัท พัฑฒิตาการโยธา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 14/2561

โดยวิธี Over ray para asphalt หมู่ ท่ี3 กรณีงบประมาณ /487,000.- บาท /487,000.- บาท ลว.12 ก.พ. 2561

ซอย 8 ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ...29...  เดือน .....กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

5 ฝังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 6 ซอย 6 (ซอยบ้าน 496,000 496,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พัฑฒิตาการโยธา จ ากัด บริษัท พัฑฒิตาการโยธา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 13/2561

คุณน้ าอ้อย แสงประดับเพชร ) กรณีงบประมาณ /494,000.- บาท /494,000.- บาท ลว.12 ก.พ. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 ซอย 5 497,000            497,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 11/2561

กรณีงบประมาณ จ ากัด /495,000.- บาท จ ากัด /495,000.- บาท ลว.12 ก.พ. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....29...  เดือน .....กุมภาพันธ์...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ซอย 3 306,000            306,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 15/2561

กรณีงบประมาณ จ ากัด /304,000.- บาท จ ากัด /304,000.- บาท ลว.9 มี.ค. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ซอย 5 276,000            276,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 16/2561

กรณีงบประมาณ จ ากัด /274,000.- บาท จ ากัด /274,000.- บาท ลว. 9 มี.ค. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

3 ก่อสร้างไหล่ถนนโดยวิธีเทคอนกรีต 130,000            130,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 17/2561

หมู่ท่ี 8 ซอย 3 กรณีงบประมาณ จ ากัด / 130,000.- บาท จ ากัด / 130,000.- บาท ลว. 9 มี.ค. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม

4 ฝังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 2 ซอยอ้นเชิด 336,000            336,000   วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัช   บุญเลิศ / นายวิวัช  บุญเลิศ / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 18/2561

กรณีงบประมาณ 334,000.- บาท 334,000.- บาท ลว. 9 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน .....มีนาคม...พ.ศ. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

5 ฝังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 7 ซอย 9 299,000 299,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอุ่นเกล้าเจริญกิจ จ ากัด บริษัทอุ่นเกล้าเจริญกิจ จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 19/2561

กรณีงบประมาณ /299,000.- บาท /299,000.- บาท ลว. 12 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ซอยบ้าน 318,000 318,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 20/2561

คุณประดิษฐ์ สุวรรณภูมิ กรณีงบประมาณ จ ากัด /316,000.- บาท จ ากัด /316,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 ซอยใกล้ 202,000 202,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 21/2561

ร้านป้าต๋ิมส้มต า กรณีงบประมาณ จ ากัด /200,000.- บาท จ ากัด /200,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 ซอย16 478,000 478,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 22/2561

กรณีงบประมาณ จ ากัด /476,000.- บาท จ ากัด /476,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ซอยบ้าน 494,000 494,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 25/2561

บ้านคุณสมทรง วงษ์น้อย กรณีงบประมาณ 492,000.- บาท 492,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน .....มีนาคม...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอย 2 243,000 243,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 26/2561

กรณีงบประมาณ /243,000.- บาท /243,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ซอยบ้าน 243,000 243,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / หจก. ณภัท เรียลเอสเตท / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 27/2561

วิษณุ  เปล่ียนข า กรณีงบประมาณ /243,000.- บาท /243,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ท้ายซอย 487,000 487,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริพร  อภิวัฒนกุล / นางศิริพร  อภิวัฒนกุล / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 28/2561

4 กรณีงบประมาณ 485,000.- บาท 485,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

13 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 496,000 496,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พัฑฒิตาการโยธาจ ากัด บริษัท พัฑฒิตาการโยธาจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 23/2561

โดยวิธี Over ray หมู่ท่ี 8 ซอย 3 กรณีงบประมาณ /494,000.- บาท /494,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

14 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 492,000 492,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พัฑฒิตาการโยธาจ ากัด บริษัท พัฑฒิตาการโยธาจ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 24/2561

โดยวิธี Over ray หมู่ท่ี 2 ถนนสายหลัก กรณีงบประมาณ /490,000.- บาท /490,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน .....มีนาคม...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

15 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 ซอย 7 474,000 474,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางศิริพร  อภิวัฒนกุล / นางศิริพร  อภิวัฒนกุล / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 29/2561

กรณีงบประมาณ 472,000.- บาท 472,000.- บาท ลว. 16 มี.ค. 2561

ต้ังจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เกิน 500,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน .....มีนาคม...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 290,000 290,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวัช   บุญเลิศ / นายวิวัช   บุญเลิศ  / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 30/2561

ทุ่งทอง หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งทอง กรณีงบประมาณ 290,000.- บาท 290,000.- บาท ลว. 5  เม.ย. 2561

อ าเภอท่าม่วง ไม่เกิน 500,000.-

วันท่ี  ....30...  เดือน ....เมษายน...พ.ศ. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีOver 650,000            650,000   วิธีคัดเลือก หจก.สินพัฒนกาญจน์ / หจก.สินพัฒนกาญจน์ / เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี E1 /2561

ray para asphalt  หมู่ท่ี 8 ซอยบ้านครู  กรณีงบประมาณ 520,000.- บาท 520,000.- บาท ลว. 21  มิ.ย. 2561

ละเอียด เกิน 500,000.-

2 จ้างติดต้ังการ์ดเรลก้ันข้างทางกันตกบริเวณ 153,000            153,000   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอภิสิทธ์ิ ทราฟฟิค บริษัทอภิสิทธ์ิ ทราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 32/2561

ถนนเลียบคลองชลประทาน ซ้าย 2หมู่ท่ี1 กรณีงบประมาณ จ ากัด / 153,000.- บาท จ ากัด / 153,000.- บาท ลว. 25  มิ.ย. 2561

และหมู่ท่ี 4 ไม่เกิน 500,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....29...  เดือน ...มิถุนายน...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในหมู่บ้าน 481,850 481,850 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทจ๊อบส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บริษัทจ๊อบส์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 33/2561

หมู่ที 2 กรณีงบประมาณ จ ากัด / 481,850.- บาท จ ากัด / 481,850.- บาท ลว. 12 ก.ค. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

2 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณท่ีท าการ 2,200,000 2,200,000 วิธีคัดเลือก บริษัทบุญญฤทธ์ิ ก่อสร้าง บริษัทบุญญฤทธ์ิ ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี E2 /2561

อบต.  กรณีงบประมาณ 2003 จ ากัด /1,635,000.- 2003 จ ากัด /1,635,000.- ลว. 13  ก.ค. 2561

เกิน 500,000.- บาท บาท

3 ซ้ือรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 4,200,000 4,200,000 วิธีคัดเลือก หจก.เมอเมดดีเวลล็อปเมนท์ หจก.เมอเมดดีเวลล็อปเมนท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขท่ีE1/2561

ไม่น้อยกว่า 14,000 ลิตร จ านวน 1 คัน  กรณีงบประมาณ  /4,170,000.- บาท  /4,170,000.- บาท ลว. 25  ก.ค. 2561

เกิน 500,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน ..กรกฎาคม...พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเท 283,800 283,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 34/2561

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน กรณีงบประมาณ จ ากัด /283,800.- บาท จ ากัด /283,800.- บาท ลว. 1  ส.ค. 2561

หมู่ท่ี 2,4 และ หมู่ท่ี 6 ไม่เกิน 500,000.-

2 ถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อมเกรดเกล่ียแต่ง 98,000 98,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงค์  ห้าวเจริญ นายด ารงค์  ห้าวเจริญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 35/2561

เรียบภายใน พ้ืนท่ี 2,5,6,7 และหมู่ท่ี 8 กรณีงบประมาณ / 98,000.- บาท / 98,000.- บาท ลว. 15  ส.ค. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 4 255,000 255,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 36/2561

ซอย 9 กรณีงบประมาณ จ ากัด /255,000.- บาท จ ากัด /255,000.- บาท ลว. 30  ส.ค. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

4 จ้างท าป้ายซอยภายในต าบลทุ่งทอง จ านวน 360,000 360,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายด ารงค์   ห้าวเจริญ นายด ารงค์   ห้าวเจริญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 37/2561

80 ป้าย กรณีงบประมาณ /360,000.- บาท /360,000.- บาท ลว. 30  ส.ค. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง

วันท่ี  ....31...  เดือน …สิงหาคม..พ.ศ. 2561



แบบ  สขร.1

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

ท่ี หรือจ้าง

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 320,000 320,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 บริษัทพชรก่อสร้าง 2017 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 38/2561

ซอย 3/2 กรณีงบประมาณ จ ากัด /320,000.- บาท จ ากัด /320,000.- บาท ลว. 7  ก.ย. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

2 ติดต้ังการ์ดเรลก้ันข้างทางกันตก จ านวน 3 239,000 239,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทอภิสิทธ์ิ ทราฟฟิค บริษัทอภิสิทธ์ิ ทราฟฟิค เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 39/2561

จุด หมู่ท่ี 1,2และ3 กรณีงบประมาณ จ ากัด / 239,000.- บาท จ ากัด / 239,000.- บาท ลว. 7  ก.ย. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 500,000 500,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพงศ์เรืองรองก่อสร้าง บริษัทพงศ์เรืองรองก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาเลขท่ี 40/2561

โดยวิธี Over ray หมู่ท่ี 6 ท้ายซอย 4 กรณีงบประมาณ จ ากัด / 500,000.- บาท จ ากัด / 500,000.- บาท ลว. 7  ก.ย. 2561

ไม่เกิน 500,000.-

วันท่ี  ....28..  เดือน …กันยายน...พ.ศ. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2561

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งทอง
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