
วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

1. จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณ หมูที่ 4หมู

ที่ 4  บานหนองสองตอน 

เชื่อม หมูที่  6  บานตรอก

มะตูม

491,500.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

490,500.00     หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

490,500.00    เสนอราคาต่ําสุด

2. จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยเอดริน

 หมูที่ 5 บานหนองจอก

455,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

454,000.00     หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

454,000.00    เสนอราคาต่ําสุด

3. จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยฟารมไก

 หมูที่ 6 บานตรอกมะตูม

409,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

408,000.00     หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

408,000.00    เสนอราคาต่ําสุด

4. จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณบานนาย

ฉาย พุฒิเอก ถึงบานนางนิภา

พร พงษสวัสดิ์ หมูที่ 5 บาน

หนองจอก

491,500.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

490,500.00     หางหุนสวนจํากัดธัญทิพ

กาญจนกอสราง

490,500.00    เสนอราคาต่ําสุด

5. จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน

นายใจ  ประสานเอ หมูที่ 6 

บานตรอกมะตูม

487,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

486,000.00     หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

486,000.00    เสนอราคาต่ําสุด

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2561

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

6. จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยนายพยนต  

หนูขาว  หมูที่ 7 บานทา

ดินสอพอง

496,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

495,000.00     หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

495,000.00    เสนอราคาต่ําสุด

7. จางเหมากอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน

นายทวี ปโย หมูที่ 6 บาน

ตรอกมะตูม

226,500.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

225,500.00     หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

225,500.00    เสนอราคาต่ําสุด

8. จางเหมาเจาะบอบาดาล 

บริเวณบานทนายหมี หมูที่ 4 

บานหนองสองตอน

114,500.00     เฉพาะเจาะจง พนมบาดาล 114,000.00     พนมบาดาล 114,000.00    เสนอราคาต่ําสุด

9. จางเหมาเจาะบอบาดาล 

บริเวณบานหนองสองตอน 

หมูที่ 4 บานหนองสองตอน

114,500.00     เฉพาะเจาะจง พนมบาดาล 114,000.00     พนมบาดาล 114,000.00    เสนอราคาต่ําสุด

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน

นายสมเกียรติ  ลวนรอด หมูที่

 7 บานทาดินสอพอง

234,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุธน  มวงคลาย 234,000.00     นายสุธน  มวงคลาย 234,000.00    เสนอราคาต่ําสุด

11. ซอมแซมถนนลาดยางภายใน

หมูบาน หมูที่ ๔ หมูที่ ๕ หมูที่

 ๖ หมูที่ ๗ ตามแบบรูปและ

รายละเอียดของ อบต.แกงเสี้ยน

77,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุธน  มวงคลาย 77,000.00       นายสุธน  มวงคลาย 77,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2561

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

12. จัดทําปายประชาสัมพันธ

โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตแกเยาวชน ประจําป 

๒๕๖๑ ขนาด ๑.๕ x ๓.๕ 

เมตร จํานวน ๑ ปาย

800.00            เฉพาะเจาะจง ราน อิงคเวสเทริน 800.00            ราน อิงคเวสเทริน 800.00           เสนอราคาต่ําสุด

13. จางเหมารถโดยสารตาม

โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ประจําป ๒๕๖๑ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

7,200.00         น.ส.เกตุกนกน  แกวสุจริต 7,200.00         น.ส.เกตุกนกน  แกวสุจริต 7,200.00        เสนอราคาต่ําสุด

14. ดําเนินการตรวจสอบ ลาง-เติม

น้ํายา เครื่องปรับอากาศ

จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด)

8,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ลี แอนด ซัน 8,100.00         หจก. ลี แอนด ซัน 8,100.00        เสนอราคาต่ําสุด

15. ดําเนินการตรวจสอบ ลาง-เติม

น้ํายา เครื่องปรับอากาศ

จํานวน 1 เครื่อง (กองคลัง)

900.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ลี แอนด ซัน 900.00            หจก. ลี แอนด ซัน 900.00           เสนอราคาต่ําสุด

16. ดําเนินการตรวจสอบ ลาง-เติม

น้ํายา เครื่องปรับอากาศ

จํานวน 1 เครื่อง (กองชาง)

900.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ลี แอนด ซัน 900.00            หจก. ลี แอนด ซัน 900.00           เสนอราคาต่ําสุด

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2561

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

17. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กรหัสสายทาง กจ.ถ.

 49-001 ซอยบานหนองจอก

 บานหนองจอก หมูที่ 5 

ตําบลแกงเสี้ยน

1,890,000.00  ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

1,134,000.00   หางหุนสวนจํากัด ตะวัน

กาญจน

1,134,000.00  เสนอราคาต่ําสุด

18. โครงการกอสรางกอสราง

สนามฟุตซอล หมูที่ 7 ตําบล

แกงเสี้ยน

1,954,300.00  ประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส

 (e-bidding)

หางหุนจํากัด คงเมือง 1,952,000.00   หางหุนจํากัด คงเมือง 1,952,000.00  เสนอราคาต่ําสุด

19. จางเหมารถโดยสารปรับ

อากาศตามโครงการเสริมสราง

การเรียนรูสูโลกกวาง

26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อิสระกาญจน 26,000.00       บริษัท อิสระกาญจน 26,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

 

หมายเหตุ *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

 

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2561

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน


	จัดจ้าง ก.พ.61

