
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนพฤษภำคม 400.00 400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ  ประทีป นำยยุทธนำ  ประทีป เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  133/2562

2562 รำคำ 400.00 บำท รำคำ 400.00 บำท ลงวันที  1 พฤษภำคม 2562

2 จัดจ้ำงรถโดยสำรปรับอำกำศจ ำนวน 1 คัน 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอัคคพล  รสภิรมย์ นำยอัคคพล  รสภิรมย์ เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  225/2562

ในวันที  5 พฤษภำคม 2562 รำคำ 12,000.00 บำท รำคำ 12,000.00 บำท ลงวันที  3 พฤษภำคม 2562

3 จัดจ้ำงเหมำตัดสต๊ิกเกอร์ติดกระจกภำยใน 8,710.00 8,710.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยล ำ  ประธรรมสำร นำยล ำ  ประธรรมสำร เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  226/2562

อบต.ลำดหญ้ำ รำคำ 8,710.00 บำท รำคำ 8,710.00 บำท ลงวันที  3 พฤษภำคม 2562

4 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ หมู่ที  1 497,000.00 497,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอรำคำต  ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  40/2562

รำคำ 497,000.00 บำท รำคำ 497,000.00 บำท ลงวันที  3 พฤษภำคม 2562

5 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิลจ ำนวน 18 ผืน ตำม 4,320.00 4,320.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยล ำ  ประธรรมสำร นำยล ำ  ประธรรมสำร เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  227/2562

โครงกำรจัดเวทีประชำคมฯ รำคำ 4,320.00 บำท รำคำ 4,320.00 บำท ลงวันที  8 พฤษภำคม 2562

6 จัดจ้ำงท ำซีดีประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำร 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ  ประทีป นำยยุทธนำ  ประทีป เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  228/2562

จัดเวทีประชำคมฯ รำคำ 4,000.00 บำท รำคำ 4,000.00 บำท ลงวันที  8 พฤษภำคม 2562

7 จัดจ้ำงเหมำจ ำนวน 3 รำยกำร ตำมโครง 27,400.00 27,400.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ปทุมรัตน์  แนวสุวรรณ น.ส.ปทุมรัตน์  แนวสุวรรณ เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  230/2562

กำรจัดเวทีประชำคมเพื อสนับสนุนฯ รำคำ 27,400.00 บำท รำคำ 27,400.00 บำท ลงวันที  10 พฤษภำคม 2562

8 จัดจ้ำงเหมำเครื องขยำยเสียงตำมโครงกำร 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ  ประทีป นำยยุทธนำ  ประทีป เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  231/2562

จัดเวทีประชำคมฯ รำคำ 12,000.00 บำท รำคำ 12,000.00 บำท ลงวันที  10 พฤษภำคม 2562

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 4 รำยกำร 13,505.54 13,505.54 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ำกัด บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ำกัด เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  139/2562

(กองช่ำง) รำคำ 13,505.54 บำท รำคำ 13,505.54 บำท ลงวันที  13 พฤษภำคม 2562

10 จัดซ้ือพัดลมโคจร ขนำด 18" 2 ตัว 19,600.00 19,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  141/2562

พัดลมโคจร ขนำด 18" 4 ตัว รำคำ 19,600.00 บำท รำคำ 19,600.00 บำท ลงวันที  13 พฤษภำคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
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11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 23,350.00 23,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บ. เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ บ. เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  142/2562

(กองสวัสดิกำรสังคม) รำคำ 23,350.00 บำท รำคำ 23,350.00 บำท ลงวันที  13 พฤษภำคม 2562

12 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 16 รำยกำร 18,971.00 18,971.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  143/2562

(กองสวัสดิกำรสังคม) รำคำ 18,971.00 บำท รำคำ 18,971.00 บำท ลงวันที  13 พฤษภำคม 2562

13 จัดจ้ำงซ่อมเครื องตัดหญ้ำ จ ำนวน 1 เครื อง 4,845.00 4,845.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 2515 หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 2516 เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  229/2562

รำคำ 4,845.00 บำท รำคำ 4,845.00 บำท ลงวันที  13 พฤษภำคม 2562

14 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ไตรมำส 257,199.80 257,199.80 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.แมรี  แอน แดรี  โปรดักส์ จก. บ.แมรี  แอน แดรี  โปรดักส์ จก. เสนอรำคำต  ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  6/2562

ที  3 รำคำ 257,199.80 บำท รำคำ 257,199.80 บำท ลงวันที  21 พฤษภำคม 2562

15 จัดจ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวิชัย  อยู่พ่วง นำยวิชัย  อยู่พ่วง เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  235/2562

82-4235 กำญจนบุรี รำคำ 3,500.00 บำท รำคำ 3,500.00 บำท ลงวันที  21 พฤษภำคม 2562

16 จัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงลำนกีฬำ หมู่ที  4 455,000.00 455,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอำทิคม  เจดีย์ นำยอำทิคม  เจดีย์ เสนอรำคำต  ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  41/2562

รำคำ 455,000.00 บำท รำคำ 455,000.00 บำท ลงวันที  13 พฤษภำคม 2562

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 14,665.00 14,665.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  150/2562

(ส ำนักปลัด) รำคำ 14,665.00 บำท รำคำ 14,665.00 บำท ลงวันที  21 พฤษภำคม 2562

18 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ ำนวน 1 เครื อง 22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ไอคิว คอมพิวเตอร์ 2018 หจก.ไอคิว คอมพิวเตอร์ 2019 เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  156/2562

(กองสวัสดิกำรสังคม) รำคำ 22,000.00 บำท รำคำ 22,000.00 บำท ลงวันที  21 พฤษภำคม 2562

19 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน 13,049.83 13,049.83 วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำกำญจนบุรี 1995 บจก.โตโยต้ำกำญจนบุรี 1996 เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  244/2562

กจ 6204 กำญจนบุรี รำคำ 13,049.83 บำท รำคำ 13,049.83 บำท ลงวันที  24 พฤษภำคม 2562

20 จัดจ้ำงท ำรูปพระบรมฉำยำลักษณ์ ด้วย 750.00 750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยล ำ  ประธรรมสำร นำยล ำ  ประธรรมสำร เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  245/2562

ภำพไวนิล จ ำนวน 1 ป้ำย รำคำ 750.00 บำท รำคำ 750.00 บำท ลงวันที  30 พฤษภำคม 2562
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21 จัดจ้ำงซ่อมระบบประปำหมู่บ้ำน 57,000.00 57,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยมณฑล  วิเศษสิงห์ นำยมณฑล  วิเศษสิงห์ เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  246/2562

บ้ำนนำงวันดี บ้ำนหนองแก หมู่ที  7 รำคำ 57,000.00 บำท รำคำ 57,000.00 บำท ลงวันที  30 พฤษภำคม 2562

22 จัดจ้ำงเปลี ยนยำงรุบรรทุกขยะ ทะเบียน 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยศุภกร  เหมำเพ็ชร นำยศุภกร  เหมำเพ็ชร เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  248/2562

4235 กำญจนบุรี รำคำ 1,500.00 บำท รำคำ 1,500.00 บำท ลงวันที  30 พฤษภำคม 2562

23 จัดซ้ือธงสัญลักษณ์ สท.ขนำด 60 x 90 4,500.00 4,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประมวล  รอดหงษ์ทอง นำยประมวล  รอดหงษ์ทอง เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  159/2562

ซม. จ ำนวน 100 ผืน รำคำ 4,500.00 บำท รำคำ 4,500.00 บำท ลงวันที  30 พฤษภำคม 2562

24 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ ำเดือนมิถุนำยน 380.00 380.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยยุทธนำ  ประทีป นำยยุทธนำ  ประทีป เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  162/2562

2562 รำคำ 380.00 บำท รำคำ 380.00 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562

25 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี หจก.อักษรภัณฑ์กำญจนบุรี เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  163/2562

เพื อส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ รำคำ 1,000.00 บำท รำคำ 1,000.00 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562

26 จัดซ้ือน้ ำยำพ่นหมอกควัน ตำมโครงกำร 101,000.00 101,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค.เอส.เอส.กรุ๊ป หจก. เค.เอส.เอส.กรุ๊ป เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  164/2562

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รำคำ 101,000.00 บำท รำคำ 101,000.00 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562

27 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 8 รำยกำร 7,823.84 7,823.84 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ำกัด บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จ ำกัด เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  172/2562

(กองช่ำง) รำคำ 7,823.84 บำท รำคำ 7,823.84 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562

28 จัดซ้ือลวดสลิงและรอกโซ่ เพื อซ่อมบ ำรุง 19,660.00 19,660.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  173/2562

รักษำสถำนีสูบน้ ำบ้ำนแก่งจีน หมู่ที  4 รำคำ 19,660.00 บำท รำคำ 19,660.00 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562

29 จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ผืน ตำม 450.00 450.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยล ำ  ประธรรมสำร นำยล ำ  ประธรรมสำร เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  249/2562

โครงกำรจัดกิจกรรมเพื อส่งเสริมศิลปะฯ รำคำ 450.00 บำท รำคำ 450.00 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562

30 จัดจ้ำงฉีดพ่นหมอกควันตำมโครงกำร 40,500.00 40,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพงษ์พัฒน์  รอดค ำ นำยพงษ์พัฒน์  รอดค ำ เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  254/2562

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รำคำ 40,500.00 บำท รำคำ 40,500.00 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562

31 จัดจ้ำงจัดโต๊ะหมู่บูชำถวำยเครื องสักกำระ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.ปุณญภำ  ม่ำนเขียว น.ส.ปุณญภำ  ม่ำนเขียว เสนอรำคำต  ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  256/2562

พร้อมผูกผ้ำประดับตกแต่งฯ รำคำ 5,000.00 บำท รำคำ 5,000.00 บำท ลงวันที  31 พฤษภำคม 2562
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
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