
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำยำพ่นหมอกควัน ตำมโครงกำร 101,000.00 101,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เค.เอส.เอส.กรุ๊ป หจก. เค.เอส.เอส.กรุ๊ป เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  90/2562

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก รำคำ 101,000.00 บำท รำคำ 101,000.00 บำท ลงวันที  1 มีนำคม 2562

2 จัดซ้ือพัดลมไอเย็น จำ้นวน 5 เครื อง 250,000.00 115,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสหทองไทยกำญจนบุรี ร้ำนสหทองไทยกำญจนบุรี เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  96/2562

รำคำ 115,000.00 บำท รำคำ 115,000.00 บำท ลงวันที  4 มีนำคม 2562

3 จัดจ้ำงซ่อมเครื องออกกำ้ลังกำย 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว นำยณัฐพงศ์  วงษ์แก้ว เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  180/2562

รำคำ 2,900.00 บำท รำคำ 2,900.00 บำท ลงวันที  4 มีนำคม 2562

4 จัดซ้ือโต๊ะทำ้งำนและเก้ำอี้ส้ำนักงำน 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริพร  นำคะพันธ์ นำงศิริพร  นำคะพันธ์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  97/2562

รำคำ 20,000.00 บำท รำคำ 20,000.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

5 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำนเปิดคู่ จำ้นวน 11,000.00 11,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงศิริพร  นำคะพันธ์ นำงศิริพร  นำคะพันธ์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  98/2562

2 ตู่ รำคำ 11,000.00 บำท รำคำ 11,000.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

6 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม 69,000.00 69,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.กุหลำบทิพย์  อำรีย์ น.ส.กุหลำบทิพย์  อำรีย์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  99/2562

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ รำคำ 69,000.00 บำท รำคำ 69,000.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

7 จัดจ้ำงทำ้ป้ำยประชำสัมพันธ์ ตำมโครง 19,200.00 19,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยล้ำ  ประธรรมสำร นำยล้ำ  ประธรรมสำร เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  183/2562

กำรจังหวัดสะอำด รำคำ 19,200.00 บำท รำคำ 19,200.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

8 จัดจ้ำงทำ้ป้ำยประชำสัมพันธ์ ตำมโครง 2,700.00 2,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยล้ำ  ประธรรมสำร นำยล้ำ  ประธรรมสำร เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  190/2562

ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ รำคำ 2,700.00 บำท รำคำ 2,700.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

9 จัดจ้ำงส้ำรวจจำ้นวนสัตว์และขึ้นทะเบียน 6,900.00 6,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงส้ำรวย พิสูตร นำงส้ำรวย พิสูตร เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  191/2562

ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ รำคำ 6,900.00 บำท รำคำ 6,900.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

10 จัดจ้ำงเหมำเครื องขยำยเสียง ตำมโครงกำร 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุจิตรำภำ ปรำงทับทิม นำงสุจิตรำภำ ปรำงทับทิม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  192/2562

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ รำคำ 4,000.00 บำท รำคำ 4,000.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562
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11 จัดจ้ำงทำ้ควำมสะอำด เช่ำเครื องเสียงฯ 17,100.00 17,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสุจิตรำภำ ปรำงทับทิม นำงสุจิตรำภำ ปรำงทับทิม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  194/2562

ตำมโครงกำรจังหวัดสะอำดฯ รำคำ 17,100.00 บำท รำคำ 17,100.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

12 จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปำ 26,500.00 26,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 2515 หจก.เอช เอช แอล กรุ๊ป 2516 เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  163/2562

หมู่บ้ำนของนำงวันดี หมู่ที  7 รำคำ 26,500.00 บำท รำคำ 26,500.00 บำท ลงวันที  1 มีนำคม 2562

13 จัดจ้ำงโครงกำรลำนตำกพืชผลทำงกำร 485,000.00 485,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  17/2562

เกษตรบริเวณสนำมกีฬำบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก รำคำ 484,500.00 บำท รำคำ 484,500.00 บำท ลงวันที  5 มีนำคม 2562

14 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยทำง 326,000.00 326,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญจ้ำงเลขที  18/2562

เข้ำสนำมกีฬำบ้ำนลำดหญ้ำ หมู่ที  1 รำคำ 325,500.00 บำท รำคำ 325,500.00 บำท ลงวันที  5 มีนำคม 2562

15 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน 498,000.00 498,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  19/2562

นำยมำดำมถึงบ้ำนศรีนภำ หมู่ที  3 รำคำ 497,500.00 บำท รำคำ 497,500.00 บำท ลงวันที  6 มีนำคม 2562

16 จัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรซอย 159,000.00 159,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  20/2562

ลำดหญ้ำวิลเลส หมู่ที  4 รำคำ 158,500.00 บำท รำคำ 158,500.00 บำท ลงวันที  8 มีนำคม 2562

17 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน 496,000.00 493,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  21/2562

รำงกระเจียว หมู่ที  1 รำคำ 492,500.00 บำท รำคำ 492,500.00 บำท ลงวันที  8 มีนำคม 2562

18 จัดจ้ำงโครงกำรติดต้ังโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ 463,000.00 463,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  22/2562

บริเวณบ้ำนท่ำหว-ีพุเลียบ หมู่ที  4 รำคำ 462,500.00 บำท รำคำ 462,500.00 บำท ลงวันที  8 มีนำคม 2562

19 จัดซ้ือถังขนำด 20 แกลลอน ตำมโครงกำร 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยถนอมเกียรติ  แม้นจิต นำยถนอมเกียรติ  แม้นจิต เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  95/2562

จังหวัดสะอำด ประจำ้ปี 2562 รำคำ 150,000.00 บำท รำคำ 150,000.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562

20 จัดซ้ือกระเป๋ำลดโลกร้อนตำมโครงกำร 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงรำตรี  เสือส่ำน นำงรำตรี  เสือส่ำน เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  100/2562

จังหวัดสะอำด ประจำ้ปี 2562 รำคำ 150,000.00 บำท รำคำ 150,000.00 บำท ลงวันที  11 มีนำคม 2562
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21 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล.บริเวณ 134,000.00 134,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  23/2562

ส้ำนักงำน อบต.หลังเก่ำ หมู่ที  4 รำคำ 134,000.00 บำท รำคำ 134,000.00 บำท ลงวันที  12 มีนำคม 2562

22 จัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงถนนสำยแกรนด์ 498,000.00 498,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คงเมือง หจก.คงเมือง เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  24/2562

กำร์เด้น-วังสิงห์ หมู่ที  7 รำคำ 497,500.00 บำท รำคำ 497,500.00 บำท ลงวันที  12 มีนำคม 2562

23 จัดจ้ำงโครงกำรติดต้ังโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำง 401,000.00 401,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  25/2562

(LED) บริเวณบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก หมู่ 3 รำคำ 400,500.00 บำท รำคำ 400,500.00 บำท ลงวันที  12 มีนำคม 2562

24 จัดจ้ำงโครงกำรติดต้ังโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำง 494,000.00 494,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  26/2562

(LED) แบบโซล่ำเซลล์ หมู่ที  6 รำคำ 493,500.00 บำท รำคำ 493,500.00 บำท ลงวันที  13 มีนำคม 2562

25 จัดจ้ำงโครงกำรติดต้ังโคมไฟฟ้ำแสงสว่ำง 242,000.00 242,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  27/2562

(LED) บริเวณบ้ำนดงรัง หมู่ที  4 รำคำ 241,500.00 บำท รำคำ 241,500.00 บำท ลงวันที  14 มีนำคม 2562

26 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จำ้นวน 8 รำยกำร 26,110.14 26,110.14 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จำ้กัด บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จำ้กัด เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  102/2562

(กองช่ำง) รำคำ 26,110.14 บำท รำคำ 26,110.14 บำท ลงวันที  15 มีนำคม 2562

27 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จำ้นวน 2 รำยกำร 6,486.34 6,486.34 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จำ้กัด บ.ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ จำ้กัด เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  103/2562

(ส้ำนักปลัด) รำคำ 6,486.34 บำท รำคำ 6,486.34 บำท ลงวันที  15 มีนำคม 2562

28 จัดจ้ำงซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 8,740.94 9,740.94 วิธีเฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุสหภัณฑ์ออโต้เซลล์ จำ้กัด บ.อีซูซุสหภัณฑ์ออโต้เซลล์ จำ้กัด เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  199/2562

82-4235 กำญจนบุรี รำคำ 9,740.94 บำท รำคำ 9,740.94 บำท ลงวันที  20 มีนำคม 2562

29 จัดจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำบริเวณ 2,899,000.00 2,546,027.79 วิธีประกวดรำคำ บริษัท บูลเคอร์ จำ้กัด บริษัท โปร-บิลด์ (ประเทศไทย) เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  28/2562

บ้ำนพัก หมู่ที  1 อิเล็กทรอนิกส์ รำคำ 1,967,000.00 บำท รำคำ 1,789,000.00 บำท ลงวันที  21 มีนำคม 2562

บริษัท โปร-บิลด์ (ประเทศไทย)

รำคำ 1,789,000.00 บำท

บ.อีโนเว รับเบอร์ จำ้กัด



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญำ้ อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562

รำคำ 2,350,000.00 บำท

หจก.จิรกำญจน์โยธำ

รำคำ 2,379,000.00 บำท

หจก. ณภัท เรียลเอสเดท

รำคำ 2,319,000.00 บำท

หจก.คงเมือง

รำคำ 1,921,543.56 บำท

30 จัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสถำนี 3,775,000.00 3,344,165.28 วิธีประกวดรำคำ หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.คงเมือง เสนอรำคำต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  29/2562

สูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนจันอุย หมู่ที  5 อิเล็กทรอนิกส์ รำคำ 3,344,165.00 บำท รำคำ 3,324,000.00 บำท ลงวันที  24 มีนำคม 2562

หจก.คงเมือง

รำคำ 3,324,000.00 บำท

31 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จำ้นวน 7 รำยกำร 10,685.00 10,685.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง นำยสมบัติ  ต้ังพรโชติช่วง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  107/2562

(ส้ำนักปลัด) รำคำ 10,685.00 บำท รำคำ 10,685.00 บำท ลงวันที  26 มีนำคม 2562

32 จัดซ้ือถังขยะพลำสติก ขนำด 120 ลิตร 93,500.00 93,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น หจก.ซี.เค.เอ็น.คอนสตรัคชั น เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  110/2562

จำ้นวน 50 ใบ รำคำ 93,500.00 บำท รำคำ 93,500.00 บำท ลงวันที  26 มีนำคม 2562
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