
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)ี

75,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวฟางาม  เทพาขันธ 75,000.00        นางสาวฟางาม  เทพาขันธ 75,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

2. คาซอมแซมยานพาหนะรถจาง
บํารุงรักษาซอมแซม รถยนต
สวนกลาง รถบรรทุกของเหลว 
(น้ํา) หมายเลขทะเบียน 
82-1493 กาญจนบุรี

8,280.00          เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ วรรณากาญจน 8,280.00          นายอาณัติ วรรณากาญจน 8,280.00         เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

หมายเหตุ *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

3. โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอ
นกรีต รหัสสายทางหลวง
ทองถิ่น กจ.ถ. 49-002 สาย
บานหนองสองตอน-บานตรอก
มะตูม หมูที่ 4 บานหนองสอง
ตอน

6,447,000.00  ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
 (e-bidding)

 บริษัท ซีโกทรานสปอรต 
จํากัด

5,334,217.00    บริษัท ซีโกทรานสปอรต 
จํากัด

5,334,217.00  เสนอราคาต่ําสุด

4. ซักผามาน พรอมอัดกลีบ 
กิโลกรัมละ 100 บาท จํานวน
 16 กิโลกรัม (กองคลัง)

1,600.00          เฉพาะเจาะจง รานยาหยีมานสวย 1,600.00          รานยาหยีมานสวย 1,600.00         เสนอราคาต่ําสุด

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
นายสมัย แชมเล็ก หมูที่ 6 
บานตรอกมะตูม ตําบลแกง
เสี้ยน 

97,000.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

97,000.00        หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

97,000.00       เสนอราคาต่ําสุด

6. โครงการปรับปรุงซอมแซม
เสียงตามสายประจําหมูบาน
ทาดินสอพอง บานทาดินสอ
พอง หมูที่ 7 ตําบลแกงเสี้ยน 

107,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  คนยงค 107,000.00      นายวิชัย  คนยงค 107,000.00     เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

หมายเหตุ *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

7. โครงการยายหอถังเหล็ก 
(รูปแบบถวยแชมเปญ) จาก
บานนางเสมอ เอียงออน ไปยัง
 บานนางประภัย เลาศิลป หมู
ที่ 6 บานตรอกมะตูม ตําบล
แกงเสี้ยน

238,000.00     เฉพาะเจาะจง ศรีบัญชากอสราง 237,000.00      ศรีบัญชากอสราง 237,000.00     เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

8. จางเหมาผูกผาขาวเหลือง
พรอมอุปกรณตามรายการ
ตอไปนี้ 1. ผาขาว จํานวน 2 
มวน 2. ผาเหลือง จํานวน 2 
มวน 3. คาอุปกรณ 4. คาแรง
ผูกผา

4,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวไพลิน  ตะพัง 4,800.00          นางสาวไพลิน  ตะพัง 4,800.00         เสนอราคาต่ําสุด

9. ซักผามาน พรอมอัดกลีบ 
กิโลกรัมละ 100 บาท จํานวน
 60 กิโลกรัม (สํานักปลัด)

6,000.00          เฉพาะเจาะจง รานยาหยีมานสวย 6,000.00          รานยาหยีมานสวย 6,000.00         เสนอราคาต่ําสุด

10. โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมฉายาลักษณ 
รัชกาลที่ 10 บริเวณ
องคการบริาหรสวนตําบลแกง
เสี้ยน หมูที่ 5 บานหนองจอก 
ตําบลแกงเสี้ยน

10,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสุธน  มวงคลาย 10,500.00        หางหุนสวนธัญทิพ
กาญจนกอสราง

10,500.00       เสนอราคาต่ําสุด

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

11. จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
 ขอเชิญรวมทําบุญ ตักบาตร 
ฟงธรรม เวียนเทียน ปฏิบัติ
ธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วัน
สําคัญสากลของโลก ประจําป 
2562 ณ วัดใกลบาน ขนาด 
1.5 x 2.5 เมตร พรอมตอก
ตาไก จํานวน 2 ปาย

900.00            เฉพาะเจาะจง ราน อิงคเวสเทริน 900.00             ราน อิงคเวสเทริน 900.00            เสนอราคาต่ําสุด 
สะดวก บริการ
รวดเร็ว

12. จางบํารุงรักษาและซอมเครื่อง
คอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 
จํานวน 5 เครื่อง รายละเอียด
ดังนี้

5,200.00          เฉพาะเจาะจง ราน ดาตาลิงค 5,200.00          ราน ดาตาลิงค 5,200.00         เสนอราคาต่ําสุด 
สะดวก บริการ
รวดเร็ว

1. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 56 - 0019- เซ็ตเครื่อง จํานวน 1 ครั้ง

2. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 57 -0022- Mouse Wireless Logitech M221  จํานวน 1 ตัว- ซอมโปรแกรม MS-Office- เซ็ตเครื่อง จํานวน 1 ครั้ง

3. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 52 - 0011- เซ็ตเครื่อง จํานวน 1 ครั้ง

4. ซอมเครื่องพรินเตอร 485 - 56 - 0001- เปลี่ยนถาดใสกระดาษ จํานวน 1 ชุด

5. ซอมเครื่องพรินเตอร 485 - 57 - 0005- เคลียซับหมึก - เคลียตัวนับกระดาษ

หมายเหตุ *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบฟอรมที่ 2



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

13. บํารุงรักษาซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร (กองคลัง) จํานวน
 6 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

7,450.00          เฉพาะเจาะจง ราน ดาตาลิงค 7,450.00          ราน ดาตาลิงค 7,450.00         เสนอราคาต่ําสุด 
สะดวก บริการ
รวดเร็ว

1. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 57 - 0021

  - Power Supply Neolution 700 w จํานวน 1 ตัว

  - คาซอม 1 เครื่อง

2. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 59 -0023

  - ติดตั้ง Driver TokenKey  จํานวน 1 ครั้ง

3. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 59 – 0027

   - รื้อประกอบเครื่อง 1 เครื่อง

  - เซ็ตเครื่อง จํานวน 3 ครั้ง

4. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 59 – 0026

    - เซ็ตเครื่อง จํานวน 1 ครั้ง

5. ซอมเครื่องพรินเตอร 485 - 57 - 0002

  - เปลี่ยนถาดซับหมึก จํานวน 1 ชุด

  - เดินระบบหมึก จํานวน 1 เครื่อง

  - ลางหัวพิมพ จํานวน 1 เครื่อง

6. ซอมเครื่องพรินเตอร 485 - 57 - 0003

  - ซอม Mainboard จํานวน 1 เครื่อง

  - ลางหัวพิมพ จํานวน 1 เครื่อง

ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

14. โครงการกอสรางขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย

บานนางสาวบุญยนุช รอดสิน 

(ตอจากเดิม) หมูที่ 7 บานทา

ดินสอพอง

41,000.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

41,000.00          หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

41,000.00        เสนอราคาต่ําสุด

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยหวยยาย

เตียง (ตอจากเดิม) หมูที่ 5 บาน

หนองจอก ตําบลแกงเสี้ยน 

500,000.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

498,000.00       หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

498,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก และหูชางคอนกรีต

เสริมเหล็กรับน้ํา บริเวณซอย

บานหนองจอก หมูที่ 5 บาน

หนองจอก ตําบลแกงเสี้ยน

58,000.00         เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

58,000.00          หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

58,000.00        เสนอราคาต่ําสุด

17. ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร (กอง

ชาง) รายละเอียดดังนี้

4,250.00           เฉพาะเจาะจง ดาตา ลิงค 4,250.00            ดาตา ลิงค 4,250.00          เสนอราคาต่ําสุด 

สะดวก บริการ

1. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 61 - 0032 รวดเร็ว

- ทําความสะอาด RAM จํานวน 1 ตัว

2. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 416 - 56 -0017

 - SSD Kingston 240 GB จํานวน 1 ตัว

 - Speaker Saag (2.1) Mini จํานวน 1 ชุด

- Power Supply 580 w. จํานวน 1 ตัว

- ทําความสะอาดเครื่อง จํานวน 1 ครั้ง

 - เซ็ตเครื่อง จํานวน 1 ครั้ง

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

18 บํารุงรักษาและซอมแซม รถยนต

สวนกลางรถบรรททุกของเหลว 

(น้ํา) หมายเลขทะเบียน 

82-1493 กาญจนบุรี ตาม

รายละเอียดดังนี้

2,010.00           เฉพาะเจาะจง นายทองคง  แลเพ็ชร 2,010.00            นายทองคง  แลเพ็ชร 2,010.00          เสนอราคาต่ําสุด 

สะดวก บริการ

รวดเร็ว

1. ไฟเลี้ยวขาง เดกาสีขาว แท จํานวน 1 ดวง

2. ไฟคัสโนวา สีเขียว จํานวน 4 ดวง

3. ไฟถอยเดกา จํานวน 1 ดวง

4. ฝาไฟทาย JCM สม + แดง จํานวน 4 ดวง

5. หลอดไฟไซเลน 24 V แท จํานวน 1 ดวง

6. หลอดไฟ 4 ดวง

19. จางเหมาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ (ศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก)  จํานวน 3 เครื่อง

30,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพงศ  เขียวบัณฑิต 30,700.00          นายสมพงศ  เขียวบัณฑิต 30,700.00        เสนอราคาต่ําสุด

1. เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 420 – 60 – 0016

- คอมเพรสเซอร (สโรล) ขนาด 40,200 บีทียู จํานวน 1 ลูก

 - มอเตอรระบายความรอน จํานวน 1 ลูก

 - แมกเนติก จํานวน 1 ตัว

 - แคปรัน 60 MF x 440 V จํานวน 1 ลูก

 - ลางเครื่องปรับอากาศ

2. เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 420 – 60 – 0017

 - แคปรัน 60 MF x 440 V จํานวน 1 ลูก

 - ลางเครื่องปรับอากาศ

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)
(ตอ) 3. เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 420 – 60 – 0018

 - ลางเครื่องปรับอากาศ

20.

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ

ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาด

ใหญ หมูที่ 7 บานทาดินสอพอง 

ตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

560,000.00       เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สุพัตรา 

คอนสตรัคชั่น

558,000.00       หางหุนสวนจํากัด สุพัตรา 

คอนสตรัคชั่น

558,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

21.

จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 

ปฏิบัติงานเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

เพื่อปฏิบัติงานบันทึกขอมูลและ

หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย ตามโครงการจัดตั้ง

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองทองถิ่นในเขตอําเภอ

เมืองกาญจนบุรี ณ ที่วาการ

อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

(สํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นอําเภอเมืองกาญจนบุรี)

35,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอนุสรา  รูชัด 35,100.00          นางสาวอนุสรา  รูชัด 35,100.00        เสนอราคาต่ํา และ

เปนบุคคลในพื้นที่

22. จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ

โครงการ ตามรายการดังตอไปนี้

1,320.00           เฉพาะเจาะจง ราน อิงค เวสเทริ์น 1,320.00            ราน อิงค เวสเทริ์น 1,320.00          เสนอราคาต่ําสุด

1. ปายไวนิล ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงาน ขนาด 2 x 4 เมตร พรอมตอกตาไก จํานวน 1 ปาย

2. ปายไวนิล ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงาน ขนาด 1.5 x 2 เมตร พรอมตอกตาไก จํานวน 1 ปาย 

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1
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