
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 11,360.00 11,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์ฯ บ.นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์ฯ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  113/2562

(ส านักปลัด) ราคา 11,360.00 บาท ราคา 11,360.00 บาท ลงวันที  1 เมษายน 2562

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 20,334.00 20,334.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง นายสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  116/2562

(ส านักปลัด) ราคา 20,334.00 บาท ราคา 20,334.00 บาท ลงวันที  2 เมษายน 2562

3 จัดจ้างโครงการติดต้ังโคมไฟแสงสว่างถนน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  32/2562

(LED)  หมู่ที  1 ราคา 499,000.00 บาท ราคา 499,000.00 บาท ลงวันที  3 เมษายน 2562

4 จัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 498,000.00 498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  33/2562

บริเวณบ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ที  3 ราคา 497,000.00 บาท ราคา 497,000.00 บาท ลงวันที  3 เมษายน 2562

5 จัดจ้างโครงการติดต้ังโคมไฟแสงสว่างถนน 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  34/2562

(LED) บริเวณบ้านพักมหานพราน หมู่ที  2 ราคา 250,000.00 บาท ราคา 250,000.00 บาท ลงวันที  3 เมษายน 2562

6 จัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลา 468,000.00 435,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  35/2562

77 ปี หลวงพ่อล าใย ราคา 434,000.00 บาท ราคา 434,000.00 บาท ลงวันที  3 เมษายน 2562

7 จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามโครงการ 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ผู้น าก้าวหน้า หนังสือพิมพ์ผู้น าก้าวหน้า เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  201/2562

จัดงานวันสงกรานต์และงานผู้สูงอายุฯ ราคา 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที  3 เมษายน 2562

8 จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหน้า 500,000.00 471,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญจ้างเลขที  36/2562

รร.บ้านท่าหวีเชื อมทางหลวง 323ฯ ราคา 470,000.00 บาท ราคา 470,000.00 บาท ลงวันที  5 เมษายน 2562

9 จัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 496,000.00 496,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  37/2562

สายบ้านหนองแกบน หมู่ที  7 ราคา 495,500.00 บาท ราคา 495,500.00 บาท ลงวันที  5 เมษายน 2562

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 13,650.00 13,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ทีแอลเอส ก๊อปปี้ แอนด์ฯ ร้าน ทีแอลเอส ก๊อปปี้ แอนด์ฯ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  117/2562

(ส านักปลัด) ราคา 13,650.00 บาท ราคา 13,650.00 บาท ลงวันที  5 เมษายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 22,300.00 22,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ บ. เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  118/2562

(ส านักปลัด) ราคา 22,300.00 บาท ราคา 22,300.00 บาท ลงวันที  5 เมษายน 2562

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าจ านวน 6 รายการ 5,800.47 5,800.47 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ากัด บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  121/2562

(ส านักปลัด) ราคา 5,800.47 บาท ราคา 5,800.47 บาท ลงวันที  9 เมษายน 2562

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 2,940.00 2,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กาญจนบุรี เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  122/2562

(ส านักปลัด) ราคา 2,940.00 บาท ราคา 2,940.00 บาท ลงวันที  9 เมษายน 2562

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 13,300.00 13,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายประมวล  รอดหงษ์ทอง นายประมวล  รอดหงษ์ทอง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  123/2562

(ส านักปลัด) ราคา 13,300.00 บาท ราคา 13,300.00 บาท ลงวันที  9 เมษายน 2562

15 จัดจ้างจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายเครื องสักการะ 30,710.00 30,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  อยู่เย็น นายธวัชชัย  อยู่เย็น เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  206/2562

พร้อมผูกผ้าฯ ราคา 30,710.00 บาท ราคา 30,710.00 บาท ลงวันที  9 เมษายน 2562

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลตจ านวน 18 ผืน 16,200.00 16,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายล า  ประธรรมสาร นายล า  ประธรรมสาร เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  211/2562

ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ราคา 16,200.00 บาท ราคา 16,200.00 บาท ลงวันที  9 เมษายน 2562

17 จัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมวาง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  38/2562

ท่อเมนประปา บ้านหลุมมะกอก หมู่ที  6 ราคา 499,500.00 บาท ราคา 499,500.00 บาท ลงวันที  10 เมษายน 2562

18 จัดจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างเลขที  39/2562

บริเวณส านักงาน อบต.ลาดหญ้า หมู่ที  4 ราคา 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ลงวันที  10 เมษายน 2562

19 จัดซ้ือเครื องออกก าลังกายแบบลู่วิ งไฟฟ้า 298,000.00 298,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือเลขที  3/2562

จ านวน 2 เครื อง ราคา 298,000.00 บาท ราคา 298,000.00 บาท ลงวันที  17 เมษายน 2562

20 จัดซ้ือชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย ห้อง 358,000.00 358,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอฯ บ.นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอฯ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  126/2562

ประชุมสภา อบต.ลาดหญ้า ราคา 358,000.00 บาท ราคา 358,000.00 บาท ลงวันที  17 เมษายน 2562



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

21 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 16 56,072.00 56,072.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง นายสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  127/2562

รายการ ราคา 56,072.00 บาท ราคา 56,072.00 บาท ลงวันที  17 เมษายน 2562

22 จัดจ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1,300.00 1,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน บี เค พิมพ์ดีด ร้าน บี เค พิมพ์ดีด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  213/2562

1 เครื อง ราคา 1,300.00 บาท ราคา 1,300.00 บาท ลงวันที  17 เมษายน 2562

23 จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ าอาคารศูนย์กีฬา 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุภัทรชัย  อินทรโยธา นายสุภัทรชัย  อินทรโยธา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  214/2562

ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวันที  17 เมษายน 2562

24 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มซัมเมอร์ส 35,500.00 35,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 2515 หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 2516 เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  215/2562

ประปาหมู่บ้าน บ้านนางสุดใจ หมู่ที  7 ราคา 35,500.00 บาท ราคา 35,500.00 บาท ลงวันที  23 เมษายน 2562

25 จัดจ้างซ่อมแซมคันฝายกันน้ าบริเวณแพ 15,300.00 15,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อัจจิมา  บุญนายืน น.ส.อัจจิมา  บุญนายืน เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  216/2562

สูบน้ าดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที  3 ราคา 15,300.00 บาท ราคา 15,300.00 บาท ลงวันที  23 เมษายน 2562

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,620.00 8,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง นายสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  128/2562

(ส านักปลัด) ราคา 8,620.00 บาท ราคา 8,620.00 บาท ลงวันที  23 เมษายน 2562

27 จัดซ้ือวัสดไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 5,804.75 5,804.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ากัด บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  129/2562

(ส านักปลัด) ราคา 5,804.75 บาท ราคา 5,804.75 บาท ลงวันที  23 เมษายน 2562

28 จัดจ้างท าป้ายไวนิลจ านวน 1 ผืน ตาม 360.00 360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายล า  ประธรรมสาร นายล า  ประธรรมสาร เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  218/2562

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพฯ ราคา 360.00 บาท ราคา 360.00 บาท ลงวันที  24 เมษายน 2562

29 จัดซ้ือแปรงสีฟันและยาสีฟันตามโครง 300.00 300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  คุ้มทองดี นายสมชาติ  คุ้มทองดี เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  131/2562

การฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพฯ ราคา 300.00 บาท ราคา 300.00 บาท ลงวันที  24 เมษายน 2562

30 จัดจ้างเปลี ยนบังลมรถจักรยานยนต์ส่วน 945.00 945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชัย  ล้ิมส าราญ นายสมชัย  ล้ิมส าราญ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  291/2562

กลาง หมายเลข 19 ราคา 945.00 บาท ราคา 945.00 บาท ลงวันที  24 เมษายน 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562

31 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าศาลา 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุภัทรชัย  อินทรโยธา นายสุภัทรชัย  อินทรโยธา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  219/2562

อเนกประสงค์ หมู่ที  4 ราคา 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวันที  26 เมษายน 2562

32 จัดจ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วม 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ตนไทย หนังสือพิมพ์ตนไทย เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  133/2562

ถวายพระพรเนื องในวันมหามงคลพระราช ราคา 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที  29 เมษายน 2562

พิธีพระบรมราชภิเษกฯ

33 จัดซ้ือเครื องเล่นเด็ก หมู่ที  1 499,026.00 499,026.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายถนอมเกียรติ  แม้นจิต นายถนอมเกียรติ  แม้นจิต เสนอราคาต  าสุด สัญญซ้ือเลขที  5/2562

ราคา 466,380.00 บาท ราคา 466,380.00 บาท ลงวันที  29 เมษายน 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1
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