
ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

-                     -                   -                    -                      

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม  2560

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

-                     -                   -                    -                      

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน  2560

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ก่อสร้างลานจอดรถฝ่ัง 89,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 89,000.00        หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 89,000.00         ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ตะวนัตกตลาดน ้าท่าคา งบประมาณ 1/2561
หมูท่ี่  2  ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
อ  าเภออมัพวา  โดยลง 13 ธค.60
ลูกรังและเสริมผิว
หินคลุกจ านวนพ้ืนท่ี ส้ินสุดวนัท่ี
รวม  397 ตารางเมตร 12 มค.61
พร้อมป้ายโครงการฯ
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าคา
เลขท่ี 26/2560
ให้แลว้เสร็จภายใน
30   วนั 

2 เสริมลานหินคลุกท า 70,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 70,000.00                หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 70,000.00                ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
สถานท่ีออกก าลงักาย งบประมาณ 2/2561
หมุท่ี่ 1  ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
ขนาดพ้ืนท่ีด าเนินการ 13 ธค.60
ไม่นอ้ยกวา่ 447.58
ตารางเมตร รายละเอียด ส้ินสุดวนัท่ี
ตามแบบแปลน อบต. 12 มค.61
ท่าคา เลขท่ี 29/2560
ให้แลว้เสร็จภายใน
30  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม  2560

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 133,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงเล่ือยจกัร 133,000.00      บริษทั โรงเล่ือยจกัร 133,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต           ประสาร จ ากดั           ประสาร จ ากดั งบประมาณ 3/2561
หมูท่ี่ 6  (สายบา้นนาย ลงวนัท่ี
เกล้ียง  อรุณราช เช่ือม 21 ธค.60
สายบา้นนายบุญปลูก
อรุณราช ต.ท่าคา ส้ินสุดวนัท่ี
ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 4 กพ.61
ยาว 68  เมตร
หนา 0.05 เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการลาดยาง
ไม่นอ้ยกวา่  340 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการฯ รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.
ท่าคา เลขท่ี 27/2560
ให้แลว้เสร็จภายใน
45  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม  2560

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

4 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 364,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โรงเล่ือยจกัร 364,000.00      บริษทั โรงเล่ือยจกัร 364,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต           ประสาร จ ากดั           ประสาร จ ากดั งบประมาณ 4/2561
หมูท่ี่ 8  (สายเรียบคลอง ลงวนัท่ี
ดาวโด่ง-ดาวดึงส์) 21 ธค.60
ต.ท่าคา  ขนาดกวา้ง
4.00 เมตร ยาว 240 เมตร ส้ินสุดวนัท่ี
หนา 0.05 เมตร  หรือมี 4 กพ.61
พ้ืนท่ีด าเนินการลาดยาง
ไม่นอ้ยกวา่  690
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการฯ รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.
ท่าคา เลขท่ี 28/2560
ให้แลว้เสร็จภายใน
45  วนั

5 ขดุลอกคลอง  คลอง 190,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พิกุลทอง บิลด้ิง 190,000.00      หจก.พิกุลทอง บิลด้ิง 190,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ปลายคลองตรง งบประมาณ 5/2561
หมูท่ี่ 9   ขนาดกวา้ง ลงวนัท่ี
4.00  เมตร  ยาว 1,280 26 ธค.60
เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.80   
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ส้ินสุดวนัท่ี
รายละเอียดตามแบบ 9  กพ.61
อบต.ท่าคา เลขท่ี 30/2560
ให้แลว้เสร็จภายใน
45  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม  2560
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ก่อสร้างสนามฟุตซอล 1,112,800.00     e-bidding หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 829,000.00      หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 829,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 283,800.00         
ขนาดกวา้ง 25  เมตร หจก.ด ารงกุลการโยธา 980,000.00      งบประมาณ 6/2561
ยาว  42  เมตร  หมูท่ี่ 1 หจก.ศิริภูผา 1,000,000.00   ลงวนัท่ี
ต  าบลท่าคา พร้อมป้าย บ.ชินาภคั คอนกรีต 1,100,000.00   5 มค. 61
โครงการฯ รายละเอียด บ.ว. มานี การช่าง 1,100,000.00   
ตามแบบแปลน อบต. บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 1,112,000.00   ส้ินสุดวนัท่ี
ท่าคา  เลขท่ี  3/2560 หจก.บางนอ้ยสถาปัตย์ 1,112,800.00   5 เมย. 61
ให้แลว้เสร็จภายใน  
90  วนั

2 เสริมผิวจราจรหินคลุก 277,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชชัวีร์ บิลด้ิง 275,000.00      หจก.ชชัวีร์ บิลด้ิง 275,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 2,000.00             
หมูท่ี่ 3 (สายบา้นนาง     แอนดค์อนสตรัคชัน่     แอนดค์อนสตรัคชัน่ งบประมาณ 7/2561
จรินทร์   แผนคู)้ เช่ือม ลงวนัท่ี
หมูท่ี่ 4 ต าบลท่าคา 17 มค. 61
ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร
ยาว  515.00  เมตร ส้ินสุดวนัท่ี
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร 16  กพ.61
พร้อมป้ายโครงการฯ
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ท่าคา  เลขท่ี
25/2560  ให้แลว้เสร็จ
ภายใน  30   วนั

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม
สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2561



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

3 เสริมผิวจราจรหินคลุก 153,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชชัวีร์ บิลด้ิง 150,000.00      หจก.ชชัวีร์ บิลด้ิง 150,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 3,000.00             
หมูท่ี่ 5 (สายบา้นนาง     แอนดค์อนสตรัคชัน่     แอนดค์อนสตรัคชัน่ งบประมาณ 8/2561
ทองอยู ่ สอนเทศ) ลงวนัท่ี
ต  าบลท่าคา ขนาดกวา้ง 17 มค. 61
4.00  เมตร  ยาว  353
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  ส้ินสุดวนัท่ี
เมตร  พร้อมป้าย 16  กพ.61
โครงการฯ รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.
เลขท่ี  23/2560
ให้แลว้เสร็จภายใน
30  วนั

4 ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ 5,500,000.00     e-bidding บ.สมทุรสงครามคอนกรีต 4,220,000.00   บ.สมทุรสงครามคอนกรีต 4,220,000.00    ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 1,280,000.00      
องคก์ารบริหารส่วน หจก.ธาดานคร เอน็จิเนียร่ิง 4,322,000.00   งบประมาณ 9/2561
ต าบลท่าคา  หมูท่ี่ 2 หจก.แมก่ลองสถาปัตย์ 4,675,000.00   ลงวนัท่ี
ขนาดกวา้ง  26  เมตร  ปรมตัถ ์บิลด้ิง 5,270,000.00   24 มค. 61
ยาว  31  เมตร  พร้อม หจก.ด ารงกลุ การโยธา 5,480,000.00   
ป้ายโครงการฯ รายละ ส้ินสุดวนัท่ี
เอียดตามแบบแปลน 22  สค.61
เลขท่ี  1/2560 ให้แลว้
เสร็จภายใน  210  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

5 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 120,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชาติอารี ก่อสร้าง 120,000.00      หจก.ชาติอารี ก่อสร้าง 120,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ลูกรัง หมูท่ี่ 9  (สายบา้น งบประมาณ 10/2561
ส.อบต.สมบติั วิเวกวรรณ) ลงวนัท่ี
ต  าบลท่าคา เช่ือมหมูท่ี่ 25 มค. 61
2 ต าบลบางกระบือ
ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ส้ินสุดวนัท่ี
ยาว  55.00  เมตร 9 กพ.61
หนาเฉล่ีย  0.20  เมตร
พร้อมวางท่อระบายน ้า
คสล.  ขนาดเส้นผา่
ศูนยก์ลาง  0.80  เมตร
จ านวน  1   แห่ง
พร้อมป้ายโครงการฯ
รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ท่าคา เลขท่ี 
24/2560   ให้แลว้เสร็จ
ภายใน    45   วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

6 ขดุลอกคลอง  คลอง 204,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร 195,000.00      นายเกรียงไกร 195,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 9,000.00             
สวนทุง่  หมูท่ี่ 2,6,11                นอ้ยกญจนะ                นอ้ยกญจนะ งบประมาณ 11/2561
ต าบลท่าคา  ขนาดกวา้ง ลงวนัท่ี
4.50 เมตร  ยาว 1,350 29 มค. 61
เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.80  เมตร 
พร้อมป้ายโครงการฯ ส้ินสุดวนัท่ี
รายละเอียดตามแบบ 15 มีค.61
เลขท่ี 31/2560  ให้
แลว้เสร็จภายใน  45 วนั

7 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 192,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 192,000.00      หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 192,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ลูกรัง  หมูท่ี่ 3 (ซอย งบประมาณ 12/2561
ร่มเยน็) ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 30 มค. 61
ยา่ว  155.00  เมตร
หนาเฉล่ีย 0.20  เมตร ส้ินสุดวนัท่ี
พร้อมวางท่อระบายน ้า 16   มีค.61
คสล. ขนาดเส้นผา่ศูนย์

กลาง  0.80  เมตร จ านวน

1   แห่ง   พร้อมป้าย
โครงการฯ รายละเอียด

ตามแบบ เลขท่ี 22/2560

ให้แลว้เสร็จภายใน
45    วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ขดุลอกคลอง คลอง 106,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร 101,000.00      นายเกรียงไกร 101,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 5,000.00             
ปลายคลองเก่า  หมูท่ี่           นอ้นกษยจนะ           นอ้นกษยจนะ งบประมาณ 13/2561
7,6  ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร 8 กพ.61
ยาว  1,220  เมตร 
ลึดเฉล่ีย  0.80  เมตร  ส้ินสุดวนัท่ี
พร้อมป้ายดครงการฯ 25 มีค.61
รายละเอียดตามแบบ
เลขท่ี  32/2560  ให้แลว้
เสร็จภายใน  45  วนั

2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 2,536,200.00     e-bidding บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 1,470,000.00   บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 1,470,000.00    ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 1,066,200.00      
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต หจก.สยามวิทยค์อนสตรัคชัน่ 1,648,500.00   งบประมาณ 14/2561
รหสัทางหลวงทอ้งถ่ิน หจก.ด ารงกุลการดยา 1,650,000.00   ลงวนัท่ี
สส.ถ.15-004  สายหมูท่ี่ บ.โอเอน็ คอนสตรัคชัน่ 1,729,000.00   8 กพ.61
2  เช่ือมหมูท่ี่ 11 ต าบล หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 1,770,000.00   
ท่าคา  ขนาดกวา้ง หจก.โชคปฐมก่อสร้าง 1,829,000.00   ส้ินสุดวนัท่ี
5.00  เมตร ยาว  958.00 หจก.โชคชยัรัตน์ก่อสร้าง 1,850,000.00   8 พค.61
เมตร   หนา 0.05  เมตร บ.ท่าราบก่อสร้าง 1,868,400.00   
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ หจก.ศิรภูผา 2,000,000.00   
ลาดยางไม่นอ้ยกวา่ หจก.บางนอ้ยสถาปัตย์ 2,033,000.00   
4,790  ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการฯ รายละเอียด
ตามแบบ เลขท่ี  2/2560
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  90  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กมุภาพันธ์  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

3 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 68,200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ 68,200.00        หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ 68,200.00         ไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ซ้ือ/จา้ง -                      
จ านวน  2  เคร่ือง งบประมาณ เลขท่ี  1/2561
เคร่ืองปร้ินเตอร์ ลงวนัท่ี
จ  านวน  2  เคร่ือง 9 กพ.61
เคร่ืองส ารองไฟ
จ านวน  3  เคร่ือง

4 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ 22,000.00        หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ 22,000.00         ไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ซ้ือ/จา้ง -                      
จ านวน  1   เคร่ือง งบประมาณ เลขท่ี  2/2561

ลงวนัท่ี
9 กพ.61

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กมุภาพันธ์  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

-                     -                   -                    -                      

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม  2561



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

-                     -                   -                    -                      

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมบนัได 115,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวินะ   อินทวงค์ 115,000.00      นายวินะ   อินทวงค์ 115,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ไมท้างเดินเทา้  คสล. งบประมาณ 15/2561
เป็นบนัไดเหลก็ทางเดิน ลงวนัท่ี
เทา้  คสล.  จ านวน 23  พค.61
8  จุด รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าคา ส้ินสุดวนัท่ี
เลขท่ี  24/2561 22 มิย.61
ให้แลว้เสร็จภายใน
30   วนั

2 จดัซ้ือเรือทอ้งแบน 80,000.00          เฉพาะเจาะจง ว.๊ไอ.พี. อิควิปเมน้ท์ 80,000.00        ว.๊ไอ.พี. อิควิปเมน้ท์ 80,000.00         ไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง -                      
ไฟเบอร์กลาส ขนาด งบประมาณ เลขท่ี  17/2561
17  ฟุต  พร้อมอุปกรณ์ ลงวนัท่ี
ประจ าเรือ 7 พค.61
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Inkjet 4,460.00             เฉพาะเจาะจง หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ 4,300.00           หจก.นาวีคอมพิวเตอร์ 4,300.00           ไม่เกินวงเงิน ใบสัง่ซ้ือ/สัง่จา้ง 160.00                
printers  แบบฉีดหมึก งบประมาณ เลขท่ี  18/2561
พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพื ลงวนัท่ี

10  พค.61

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 220,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 220,000.00      หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 220,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
หินคลุก (ซอยร่มเยน็) งบประมาณ 16/2561
ช่วงท่ี 2 หมูท่ี่ 3 ต.ท่าคา ลงวนัท่ี
ขนาดกวา้ง 5.00  เมตร 8  มิ.ย.61
ยาว  100.00  เมตร
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ส้ินสุดวนัท่ี
พร้อมวางท่อระบายน ้า 23  กค.61
คสล. ขนาดกวา้ง 0.80
เมตร จ านวน  1  แห่ง
รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าคา  เลขท่ี
14/2561  ให้แลว้เสร็จ
ภายใน  45  วนั

2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 156,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 156,000.00      หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 156,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
หินคลุก (ซอยร่มเยน็) งบประมาณ 17/2561
หมูท่ี่ 3  ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
ขนาดกวา้ง 5.00  เมตร 8 มิย.61
ยาว  290  เมตร
หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร ส้ินสุดวนัท่ี
รายละเอียดตามแบบ 23  กค.61
แปลน อบต.ท่าคา  เลขท่ี
15/2561   ให้แลว้เสร็จ
ภายใน  45  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 495,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 495,000.00      หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 495,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ลูกรัง (ซอยบา้นนาย งบประมาณ 18/2561
วินยั  พนัธเสน) หมูท่ี่ 5 ลงวนัท่ี
ต  าบลท่าคา  ขนาดกวา้ง 8 มิย.61
5.00  เมตร  ยาว  366.00
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.20 ส้ินสุดวนัท่ี
เมตร  พร้อมวางท่อ 7 สค.61
ระบายน ้า คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง
0.80 เมตร จ านวน 1 แห่ง

รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าคา
เลขท่ี 17/2561  ให้แลว้
เสร็จภายใน  60  วนั

4 ขดุลอกคลองและล า 235,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  235,000.00      นายเกรียงไกร  235,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ประโดงสาธารณะ             นอ้ยกาญจนะ             นอ้ยกาญจนะ งบประมาณ 19/2561
หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
จ  านวน 33 คลอง 22  มิย.61
รายละเอียดตามแบบ
เลขท่ี  23/2560  ให้แลว้ ส้ินสุดวนัท่ี
เสร็จภายใน  50  วนั 11  สค.61

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

5 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 495,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 495,000.00      บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 495,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต งบประมาณ 20/2561
ซอยปราโมทย?  หมูท่ี่ 7 ลงวนัท่ี
ต าบลทา่คา ขนาดกวา้ง 27  มิย.61
4.00  เมตร  ยาว  271.00

เมตร  หนา  0.05  เมตร ส้ินสุดวนัท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ 12  สค.61
ลาดยางไมน่อ้ยกวา่  1,084 

ตารางเมตร  พร้อมป้าย

โครงการฯ รายละเอียด

ตามแบบ เลขท่ี 18/2561

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั

6 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 429,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 429,000.00      บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 429,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต งบประมาณ 21/2561
ซอยบา้นนายอว้น ลงวนัท่ี
หมูท่ี่  8  ต าบลทา่คา 27  มิย.61
ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร

ยาว  235.00  เมตร ส้ินสุดวนัท่ี
หนา  0.05 เมตร หรือมี 12  สค.61

พ้ืนท่ีด าเนินการลาดยาง

ไมน่อ้ยกวา่ 940 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการฯ

รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  19/2561

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  45  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

7 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 497,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 497,000.00      บ.โรงเล่ือยจกัรประสาร 497,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต งบประมาณ 22/2561
ซอยบา้นนายสมยศ  ลงวนัท่ี
นุตรดิษ  หมูท่ี่  11 27  มิย.61
ต าบลท่าคา  ขนาดกวา้ง
4.00  เมตร  ยาว 212.00 ส้ินสุดวนัท่ี
เมตร  หนา 0.05 เมตร 12  สค.61
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ลาดยางไม่นอ้ยกวา่
1,060 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการฯ
รายละอยัดตามแบบ เลขท่ี
21/2561   ให้แลว้เสร็จ
ภายใน  45    วนั

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน  2561



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 200,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พีอาร์เอน็ ทเวนต้ีวนั จ. 200,000.00      บ.พีอาร์เอน็ ทเวนต้ีวนั จ. 200,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาซ้ือขาย -                      
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว งบประมาณ เลขท่ี 1/2561
ตลาดน ้าท่าคา หมูท่ี่ 2 ลงวนัท่ี

23 กค .61

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ก่อสร้างลานจอดรถฝ่ัง 53,000.00          เฉพาะเจาะจง แสงทิพญก์ารโยยา 53,000.00        แสงทิพญก์ารโยยา 53,000.00         ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
รตะวนัตกตลาดน ้าท่าคา งบประมาณ 23/2561
(เพ่ิมเติม)  หมูท่ี่ 2 ลงวนัท่ี
ต  าบลท่าคา โดยการ 2  สค.61
ลงลูกรังและเสริมผิว
หินคลุก ขนาดกวา้ง ส้ินสุดวนัท่ี
7.00  เมตร  ยาว 17.00 1 กย.61
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนิน
การลาดยางไม่นอ้ยกวา่
119  ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการฯ 
รายละเอียดตามแบบ
เลขท่ี  13/2561  ให้แลว้
เสร็จภายใน  30  วนั

2 ลาดยางแอสฟัลทติ์ก 124,000.00        เฉพาะเจาะจง แสงทิพญก์ารโยยา 123,000.00      แสงทิพญก์ารโยยา 123,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี 1,000.00             
คอนกรีตลานจอดรถฝ่ัง งบประมาณ 24/2561
ตะวนัตกตลาดน ้าท่าคา ลงวนัท่ี
หมูท่ี่  2 ต าบลท่าคา 2  สค.61
ขนาดพ้ืนท่ีด าเนินการ
ลาดยางไม่นอ้ยกวา่ ส้ินสุดวนัท่ี
397  ตารางเมตร พร้อม 16  กย.61
ป้ายโครงการฯ รายละเอียด
ตามแบบ เลขท่ี 12/2561
ให้แลว้เสร็จภายใน  45  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

3 ก่อสร้างสะพานทอ่ คสล. 376,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 376,000.00      หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 376,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
หมูท่ี่ 12  เช่ือมหมุท่ี่ 2 งบประมาณ 25/2561
ต าบลทา่คา  ขนาดกวา้ง ลงวนัท่ี
6.00  เมตร ยาว 4.00เมตร 7  สค.61
จ านวน  1  แห่ง พร้อมป้าย

โครงการฯ รายละเอียด ส้ินสุดวนัท่ี
ตามแบบเลขท่ี  22/2561 5 พย.61
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  90 วนั

4 ลาดยางแอสฟัลทติ์ก 480,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 480,000.00      หจก.แม่กลองสถาปัตย์ 480,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
คอนกรีตท าสถานท่ี งบประมาณ 26/2561
ออกก าลงักาย  หมูท่ี่ 1 ลงวนัท่ี
ต  าบลท่าคา ขนาดพ้ืนท่ี 7  สค.61
ด าเนินการลาดยางไม่
นอ้ยกวา่ 890 ตารางเมตร ส้ินสุดวนัท่ี
หนา  0.05 เมตร พรร้อม 6  ตค.61

ปรับปรุงรางระบายน ้า คสล

และก่อสร้างรางระบายน ้า

รางวี และบอ่พกั ความยาว

55.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ

รายละเอียดตามแบบ 

เลขท่ี 10/2561  ใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน  60  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

5 ขดุลอกคลองและ 299,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัสทร 299,000.00      นางสาวจรัสทร 299,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ล าประโดงสาธารณะ          ธรรมสวสัด์ิ          ธรรมสวสัด์ิ งบประมาณ 27/2561
หมูท่ี่ 9  ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
จ  านวน   8   คลอง 20 สค.61
รายละเอียดตามแบบ
เลขท่ี  20/2561 ส้ินสุดวนัท่ี
ให้แลว้เสร็จภายใน 4 ตค.61
45  วนั

6 จดัซ้ือโตะ๊พบัเอนก 5,000.00             เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ 4,350.00           ร้านปราณีเฟอร์นิเจอร์ 4,350.00           ไม่เกินวงเงิน บนัทึกขอ้ความ 650.00                
ประสงค ์ จ  านวน งบประมาณ ลงวนัท่ี 16 สค.61
 3  ตวั

ส่งมอบภายใน 

30 วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม



ท่ี รายการจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก วงเงินของผูท่ี้ เหตุผล วนัเร่ิมตน้/ ประหยดัได้
(บาท) (บาท) เสนอราคาได้ ท่ีคดัเลือก วนัส้ินสุดสญัญา (บาท)

1 ขดุลอกคลองและ 130,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  130,000.00      นายเกรียงไกร  130,000.00       ไม่เกินวงเงิน สญัญาจา้งเลขท่ี -                      
ล าประโดงสาธารณะ             นอ้ยกาญจนะ             นอ้ยกาญจนะ งบประมาณ 28/2561
หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าคา ลงวนัท่ี
จ  านวน  3  คลอง 10  กย.61
รายละเอียดตามแบบ
เลขท่ี  11/2561 ส้ินสุดวนัท่ี
ให้แลว้เสร็จภายใน  25 ตค.61
45  วนั

สรุปผลการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน  2561

หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  อ าเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม


