
วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

1. จางเหมาซอมเครื่อง

คอมพิวเตอร รายละเอียดดังนี้

 1. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

416 – 52 – 0011 - 

Keyboard + Mouse 

Wireless จํานวน 1 ชุด - PCI

 Wireless Adapter TP-LINK 

(TL-WN781ND) จํานวน 1 

ตัว - เซ็ตเครื่อง จํานวน 1 ครั้ง

 2. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

416 – 56 – 0018 - เซ็ต

เครื่อง จํานวน 1 ครั้ง - RAM 

DDR2 (800) 2GB จํานวน 1

 ตัว 3. ซอมเครื่อง

คอมพิวเตอร 416 – 56 – 

0019 - เซ็ตเครื่อง จํานวน 1

 ครั้ง - N/B DVD RW SATA 

8X จํานวน 1 ตัว (สํานักปลัด)

6,700.00         เฉพาะเจาะจง ดาตาลิงค 6,700.00         ดาตาลิงค 6,700.00        เสนอราคาต่ําสุด 

บริการรวดเร็ว มี

บริการหลังการขาย

หมายเหตุ *  ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ

**  ทุกรายที่เสนอราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2560

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

2. จางเหมาซอมเครื่อง

คอมพิวเตอร ดังนี้ 1. ซอม

เครื่องคอมพิวเตอร 

416-56-0020 - 

Keyboard USB จํานวน 1 ตัว

 2. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

416-56-0017 - เซ็ตเครื่อง

 จํานวน 2 ครั้ง - สายสัญญาณ

 Harddisk จํานวน 1 เสน - 

สายสัญญาเสียง จํานวน 1 ชุด 

(กองชาง)

1,900.00         เฉพาะเจาะจง ดาตาลิงค 1,900.00         ดาตาลิงค 1,900.00        เสนอราคาต่ําสุด 

บริการรวดเร็ว มี

บริการหลังการขาย

3. บํารุงรักษาไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะประจําหมูบาน หมูที่

 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7

85,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุธน  มวงคลาย 85,000.00       นายสุธน  มวงคลาย 85,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

4. จัดทําปายไวนิล โครงการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

ขนาด 1 x 2 เมตร จํานวน 1

 ปาย

260.00            เฉพาะเจาะจง ราน อิงคเวสเทริน 260.00            ราน อิงคเวสเทริน 260.00           เสนอราคาต่ําสุด

5. จัดทําปายไวนิล แถลงขาว

แผนการจัดการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนตอ

โครงการกําจัดขนาด 2.1 x 

5.3 เมตร จํานวน 1 ปาย

1,440.00         เฉพาะเจาะจง ราน อิงคเวสเทริน 1,440.00         ราน อิงคเวสเทริน 1,440.00        เสนอราคาต่ําสุด

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2560

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

6. จางเหมาจัดทํา 1. คาอาหาร

กลางวันสําหรับผูเขาฝกอบรม 

จํานวน 34 คน 2. คาอาหาร

วางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขา

ฝกอบรม จํานวน 34 คน

5,100.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญจนชญา ดอกนาค 5,100.00         น.ส.กัญจนชญา ดอกนาค 5,100.00        เสนอราคาต่ําสุด

7. จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ

 จํานวน 1 คัน 2 วัน ตาม

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาประสิทธิอภาพ

การบริหารงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561

24,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ศศนันท 24,000.00       หจก. ศศนันท 24,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

8.
จางเหมาบริการตามรายการ

ตอไปนี้ 1. เต็นท จํานวน 4 

หลัง 2. เกาอี้ จํานวน 300 

ตัว 3. เครื่องเสียง  เพื่อ

อํานวยความสะดวกสําหรับ

การประชุมชี้แจงกรณีการ

ยกเลิกชําระภาษีบํารุงทองที่

ใหแกผูนําชุมชน และ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่

5,900.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธน  มวงคลาย 5,900.00         นายสุธน  มวงคลาย 5,900.00        เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2560

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบฟอรมที่ 2



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

9. จางเหมาซอมแซมรถยนต

บรรทุกของเหลว (น้ํา) ยี่หอ 

ISUZU หมายเลขทะเบียน 

82-1493 กาญจนบุรี 

หมายเลขครุภัณฑ 006 - 51

 - 0001

3,670.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรศปโตรเลี่ยม 3,670.00         หจก.ธรรศปโตรเลี่ยม 3,670.00        เสนอราคาต่ําสุด

10.
จางเหมาตามรายการตอไปนี้ 

1. เต็นท จํานวน 1 หลัง 

จํานวน 7 วัน 2. เครื่องเสียง

พรอมอุปกรณ จํานวน 7 วัน 

3. ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

บริเวณจุดบริการประชาชน 

จํานวน 7 วัน

6,500.00         นายสุธน  มวงคลาย 6,500.00         นายสุธน  มวงคลาย 6,500.00        

11. จัดทําปายไวนิลโครงการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.

 2561

375.00            เฉพาะเจาะจง ราน อิงคเวสเทริน 375.00            ราน อิงคเวสเทริน 375.00           เสนอราคาต่ําสุด

12. จางเหมาจัดทําตรายางชนิด

ยางพารา จํานวน 8 อัน

1,450.00         เฉพาะเจาะจง วี อาร กอปป 1,450.00         วี อาร กอปป 1,450.00        เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ  *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม 2560

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา


	จัดจ้าง ธ.ค.60

