
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างซ่อมประตูบานเล่ือนห้องประชุม 600.00 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกอลูมิเนียม ร้านเอกอลูมิเนียม เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างที่ 141/2562

สภา อบต.ลาดหญ้า ราคา 600.00 บาท ราคา 600.00 บาท ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

2 จัดจ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน ่าขององค์ 6,750.00 6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอช เอช แอลกรุ๊ป 2515 หจก.เอช เอช แอลกรุ๊ป 2516 เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 142/2562

การบริหารส่วนต่าบลลาดหญ้า ราคา 6,750.00 บาท ราคา 6,750.00 บาท ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

3 จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 66,000.00 66,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 75/2562

ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู ราคา 66,000.00 บาท ราคา 66,000.00 บาท ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

จา่นวน 2 เคร่ือง

4 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ จา่นวน 5 รายการ 19,700.00 19,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ บ.เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังวื อเลขที่ 76/2562

(กองคลัง) ราคา 19,700.00 บาท ราคา 19,700.00 บาท ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

5 จัดซื อของที่ระลึกจา่นวน 3 ชิ น ตาม 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  คุ้มวงศ์ นายสมชาติ  คุ้มวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 77/2562

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาฯ ราคา 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

6 จัดซื อวัสดุส่านักงาน จา่นวน 2 รายการ 1,080.00 1,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 78/2562

ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา ราคา 1,080.00 บาท ราคา 1,080.00 บาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ประสิทธิภาพด้านการบริหารของ อบต.ฯ

7 จัดซื อกระเป๋าใส่เอกสารจา่นวน 69 ใบ 17,250.00 17,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 79/2562

ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนา ราคา 17,250.00 บาท ราคา 17,250.00 บาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ประสิทธิภาพด้านการบริหารของ อบต.ฯ

8 จัดจ้างซ่อมท่อลอดข้างถนน หมู่ที่ 4 16,250.00 16,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทัศนะ  ร่ืนฤทธิ์ นายทัศนะ  ร่ืนฤทธิ์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 143/2562

ราคา 16,250.00 บาท ราคา 16,250.00 บาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

9 จัดจ้างทา่ส่ือวีดีทัศน์เผยแพร่หน่วยงาน 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายภาคภูมิ  พันธุวาสิฎธ์ นายภาคภูมิ  พันธุวาสิฎธ์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 144/2562

และผลการด่าเนินงานของ อบต. ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 28 เดือกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
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10 จัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศจา่นวน 1 คัน 77,000.00 77,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เปรมศักด์ิ ทัวร์ หจก.เปรมศักด์ิ ทัวร์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 145/2562

และรถตู้โดยสารจา่นวน 1 คัน ตาม ราคา 77,000.00 บาท ราคา 77,000.00 บาท ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาฯ

11 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว จา่นวน 12,585.00 12,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ตั งพรโชติช่วง นายสมบัติ  ตั งพรโชติช่วง เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 80/2562

5 รายการ (ส่านักปลัด) ราคา 12,585.00 บาท ราคา 12,585.00 บาท ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

12 จัดซื อวัสดุการเกษตร จา่นวน 3 รายการ 2,240.00 2,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ตั งพรโชติช่วง นายสมบัติ  ตั งพรโชติช่วง เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 81/2562

(ส่านักปลัด) ราคา 2,240.00 บาท ราคา 2,240.00 บาท ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

13 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง จา่นวน 4 รายการ 5,240.00 5,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมบัติพานิชย์ ร้านสมบัติพานิชย์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 82/2562

ราคา 5,240.00 บาท ราคา 5,240.00 บาท ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

14 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง จา่นวน 2 รายการ 1,020.00 1,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ตั งพรโชติช่วง นายสมบัติ  ตั งพรโชติช่วง เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 86/2562

(ส่านักปลัด) ราคา 1,020.00 บาท ราคา 1,020.00 บาท ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

15 จัดจ้างทา่ป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัด 5,520.00 5,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายล่า  ประธรรมสาร นายล่า  ประธรรมสาร เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 147/2562

เก็บภาษีฯ (กองคลัง) ราคา 5,520.00 บาท ราคา 5,520.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

16 จัดจ้างทา่ป้ายไวนิลจา่นวน 1 ป้าย ตาม 2,880.00 2,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายล่า  ประธรรมสาร นายล่า  ประธรรมสาร เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 148/2562

โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ฯ ราคา 2,880.00 บาท ราคา 2,880.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

17 จัดจ้างทา่แผ่น CD ประชาสัมพันธ์ตาม 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพรี  บริสุทธิ์ นางไพรี  บริสุทธิ์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 149/2562

โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ฯ ราคา 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

18 จัดซื อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเคร่ืองเล่น 377,710.00 377,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอมเกียรติ  แม้นจิต นายถนอมเกียรติ  แม้นจิต เสนอราคาต่่าสุด สัญญาซื อเลขที่ 1/2562

สนามกลางแจ้ง จา่นวน 15 รายการ ราคา 377,710.00 บาท ราคา 377,710.00 บาท ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

19 จัดจ้างทา่ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 150/2562

จา่นวน 5 เคร่ือง ราคา 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
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20 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศจา่นวน 4 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 151/2562

เคร่ือง ราคา 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

21 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจา่นวน 33,200.00 33,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 152/2562

3 เคร่ือง ราคา 33,200.00 บาท ราคา 33,200.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

22 จัดซื อหมึกคอมพิวเตอร์ จา่นวน 1 รายการ 7,400.00 7,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บี เค พิมพ์ดีด ร้าน บี เค พิมพ์ดีด เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 84/2562

ราคา 7,400.00 บาท ราคา 7,400.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

23 จัดซื อวัสดุส่านักงาน จา่นวน 7 รายการ 11,990.00 11,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซื อเลขที่ 85/2562

(ส่านักปลัด) ราคา 11,990.00 บาท ราคา 11,990.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

24 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจา่นวน 33,200.00 33,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว นายณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 152/2562

3 เคร่ือง ราคา 33,200.00 บาท ราคา 33,200.00 บาท ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

25 จัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบศาลา 466,000.00 458,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562

77 ปี หลวงพ่อล่าใย หมู่ที่ 4 ราคา 457,500.00 บาท ราคา 457,500.00 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

26 จัดจ้างเปล่ียนยางในรถบรรทุกขยะ 2,330.00 2,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายศุภกร  เหมาเพ็ชร นายศุภกร  เหมาเพ็ชร เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 153/2562

ทะเบียน 82-4235 กาญจนบุรี ราคา 2,330.00 บาท ราคา 2,330.00 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

27 จัดจ้างโครงการวางท่อส่งน ่าเพื่อการเกษตร 474,000.00 474,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562

บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที่ 3 ราคา 474,000.00 บาท ราคา 474,000.00 บาท ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

28 จัดจ้างเหมาจา่นวน 4 รายการ ตาม 36,500.00 36,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางไพรี  บริสุทธิ์ นางไพรี  บริสุทธิ์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 154/2562

โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ฯ ราคา 36,500.00 บาท ราคา 36,500.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

29 จัดจ้างทา่ความสะอาดพื นที่และห้องน ่า 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปทุมรัตน์  แนวสุวรรณ์ น.ส.ปทุมรัตน์  แนวสุวรรณ์ เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 155/2562

ตามโครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ฯ ราคา 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 28 เดือกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

30 จัดจ้างทา่ป้ายไวนิลจา่นวน 2 ป้าย ตาม 900.00 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายล่า  ประธรรมสาร นายล่า  ประธรรมสาร เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 157/2562

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธฯ ราคา 900.00 บาท ราคา 900.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

31 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 4 20,865.00 20,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูลกิ๊ฟท์ จา่กัด บริษัท คูลกิ๊ฟท์ จา่กัด เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 158/2562

เสนอราคา 20,865.00 บาท เสนอราคา 20,865.00 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

32 จัดจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 395,000.00 395,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 15/2562

บริเวณสนามฟุตบอล บ้านท่าหวี หมู่ที่ 4 ราคา 395,000.00 บาท ราคา 395,000.00 บาท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้าน

จันอุย หมู่ที่ 5

33 จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 496,000.00 496,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่่าสุด สัญญจ้างเลขที่ 16/2562

สายบ้านจันอุย หมู่ที่ 5 ราคา 495,500.00 บาท ราคา 495,500.00 บาท ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

34 จัดซื อเคร่ืองปั๊มน ่าแบบหอยโข่งแบบเทรน 498,000.00 498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอราคาต่่าสุด สัญญาซื อเลขที่ 2/2562

เลอร์ลากจูง จา่นวน 1 เคร่ือง ราคา 498,000.00 บาท ราคา 498,000.00 บาท ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 28 เดือกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
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