
วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

1.
จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
 ปฏิบัติงานเจาหนาที่บันทึก
ขอมูล เพื่อปฏิบัติงานบันทึก
ขอมูลและหนาที่อื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย ตามโครงการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองทองถิ่นในเขต
อําเภอเมืองกาญจนบุรี ณ ที่วา
การอําเภอเมืองกาญจนบุรี 
(สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นอําเภอเมือง
กาญจนบุร)ี

43,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวฟางาม  เทพาขันธ 43,400.00        นางสาวฟางาม  เทพาขันธ 43,400.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

2. จางเหมาบริการตามโครงการ
สงเสริมคุณคาผูสูงวัย สรางยิ้ม 
เติมสุขใหชุมชนประจําป 
2562 รายละเอียดดังนี้

20,500.00       เฉพาะเจาะจง นายนคร  พรภักดี 20,500.00        นายนคร  พรภักดี 20,500.00       เสนอราคาต่ําสุด

 1. เชาผาคลุมเกาอี้แบบมีพนักพิง นายบัญญัติ  คงกระพันธ 21,300.00        

2. เชาโตะเอนกประสงคพรอมผาคลุม นางปานจิตร  บอทรพย 22,400.00        

3. เชาเต็นท ขนาด 4 x 8 เมตร และขนาด 5 x 5 เมตร

4. ปายไวนิลพรอมตอกตาไก ขนาด 12 x x 3.6 เมตร

5.เครื่องขยายเสียง

6. รถประชาสัมพันธ

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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3. จางตกแตงสถานที่ตาม
โครงการสงเสริมคุณคาผูสูงวัย 
สรางยิ้ม เติมสุขใหชุมชน
ประจําป 2562

20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางปานจิตร  บอทรัพย 20,000.00        นางปานจิตร  บอทรัพย 20,000.00       เสนอราคาต่ําสุด

นายบัญญัติ  คงกระพันธ 22,000.00        

นายสุธน  มวงคลาย 23,000.00        

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน 
พ.อ.โพยม กอนทรัพย หมูที่ 4
 บานหนองสองตอน ตําบลแกง
เสี้ยน

498,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

497,500.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

497,500.00     เสนอราคาต่ําสุด

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
นางนอย ฉิมเชื้อ หมูที่ 5 บาน
หนองจอก ตําบลแกงเสี้ยน

212,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

211,500.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

211,500.00     เสนอราคาต่ําสุด

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
นางน้ําฝน ภูโต หมูที่ 7 บาน
ทาดินสอพอง ตําบลแกงเสี้ยน

495,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

494,500.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

494,500.00     เสนอราคาต่ําสุด

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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7. จัดทําปายไวนิลตามโครงการ
แผนรณรงค แยกกอนทิ้ง 
องคการบริหารสวนตําบลแกง
เสี้ยน ดังนี้

2,697.00          เฉพาะเจาะจง ราน อิงค เวสเทริ์น 2,697.00          ราน อิงค เวสเทริ์น 2,697.00         เสนอราคาต่ําสุด 
บริการรวดเร็ว

1. ปายไวนิลแยกกอนทิ้ง ขนาด 1 x 1.5 เมตร จํานวน 4 ปาย

2. ปายไวนิลขยะยิ่งแยกยิ่งได ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จํานวน 1 ปาย

3. ปายไวนิลมาแยกขยะกอนทิ้งกันเถอะ ขนาด 1.2 x 1.5 เมตร จํานวน 1 ปาย

4. ปายถือพรอมดามจับ ขนาด 70 x 70 เซ็นติเมตร จํานวน 4 ปาย

5. ปายไวนิลซื้อของชิ้นเล็กไมรับถุง ขนาด 1.2 x 1.5 เมตร จํานวน 1 ปาย

8. ซอมเครื่องโทรสาร รุน KX - 
MB2090CX เบอรเครื่อง 
ABBFBOO2969 จํานวน 1 
เครื่อง

2,300.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พูนสิน 
เซอรวิส เซ็นเตอร (1998)

2,300.00          หางหุนสวนจํากัด พูนสิน 
เซอรวิส เซ็นเตอร (1998)

2,300.00         เสนอราคาต่ําสุด

9. กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบานนาย
สมัยมีโชค สุขเอี่ยม หมูที่ 6 
บานตรอกมะตูม ตําบลแกง
เสี้ยน 

499,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

498,500.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

498,500.00     เสนอราคาต่ําสุด

10. โครงการกอสรางขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยบานนางสาวบุญยนุช รอด
สิน หมูที่ 7 บานทาดินสอพอง
 ตําบลแกงเสี้ยน

217,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

216,500.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

216,500.00     เสนอราคาต่ําสุด

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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