
วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

1. คาซอมแซมยานพาหนะรถยนต
 โตโยตา หมายเลขทะเบียน กธ
 2159 กาญจนบุรี

3,536.46          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

3,536.46          บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

3,536.46         เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

2. ประกวดราคาจางกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาบานทาดินสอพอง 
หมูที่ 7 ตําบลแกงเสี้ยน 
องคการบริหารสวนตําบลแกง
เสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี

9,918,000.00 ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส
 (e-bidding)

บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ การโยธา 7,881,000.00   บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ การโยธา 7,881,000.00  เสนอราคาต่ําสุด

3. จางเหมาจัดทําปายไวนิลตาม
โครงการรณรงคควบคุมและ
ปองกันโรคไขเลือดออก 
ประจําป พ.ศ.2562 ตาม
รายการดังตอไปนี้

1,970.00          เฉพาะเจาะจง ราน อิงคเวสเทริน 1,970.00          ราน อิงคเวสเทริน 1,970.00         เสนอราคาต่ําสุด 
สะดวก บริการ
รวดเร็ว

1. ปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ขนาด 1x 1.8เมตร จํานวน 3 ปาย ๆ ละ 210 บาท เปนเงิน 630 บาท 

2. ปาย x แสตนด พรอมไวนิล ขนาด 1.6 x 0.6 เมตร จํานวน 2 ปายๆละ 450 บาท เปนเงิน 900 บาท

3. ปายถือ พรอมดามจับ ขนาด 50x50 ซม. จํานวน 2 ปาย ๆละ 220 บาท เปนเงิน 440 บาท

4. คาซอมแซมยานพาหนะรถยนต
 โตโยตา หมายเลขทะเบียน 
กท 2695 กาญจนบุรี

602.41            เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

602.41             บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

602.41            เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

5. จางเหมาบริการพนหมอกควัน
ตามโครงการรณรงคควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออก 
ประจําป พ.ศ. 2562 หมูที่ 4
 หมูที่ 5 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 
(ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย) 
จํานวน 17 วัน วันละ 315.-
บาท

5,335.00          เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ดอกนาค 5,335.00          นายอํานาจ  ดอกนาค 5,335.00         เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

6. จางเหมาบริการพนหมอกควัน
ตามโครงการรณรงคควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออก 
ประจําป พ.ศ. 2562 หมูที่ 4
 หมูที่ 5 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 
(ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย) 
จํานวน 17 วัน วันละ 315.-
บาท

5,335.00          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พิกุล 5,335.00          นายสมชาย  พิกุล 5,335.00         เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

หมายเหตุ

**  ทุกรายที่เสนอราคา

*  ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

7. จางเหมาบริการพนหมอกควัน
ตามโครงการรณรงคควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออก 
ประจําป พ.ศ. 2562 หมูที่ 4
 หมูที่ 5 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 
(ชุมชนปลอดลูกน้ํายุงลาย) 
จํานวน 17 วัน วันละ 315.-
บาท

5,335.00          เฉพาะเจาะจง นายกฤตบุญ  ศรีธรรม 5,335.00          นายกฤตบุญ  ศรีธรรม 5,335.00         เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

8. ประกวดราคาจางกอสราง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวง
ทองถิ่น กจ.ถ. 49-007 ถนน
ซอยบานนายใบ หมูที่ 6 บาน
ตรอกมะตูม ตําบลแกงเสี้ยน

908,000.00     ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส
 (e-bidding)

หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

590,200.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

590,200.00     เสนอราคาต่ําสุด

13. จางเหมาบํารุงรักษาซอมแซม 
รถยนตสวนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กธ 2159 กาญจนบุรี

7,809.93          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

7,809.93          บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

7,809.93         เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

14. จางเหมารถโดยสารตาม
โครงการสงเสริมคุณธรรมนําใจ
 ศีลธรรมนําชีวิต องคการ
บริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

7,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวเกตุกนก แกวสุจริต 7,000.00          นางสาวเกตุกนก แกวสุจริต 7,000.00         เสนอราคาต่ําสุด 
บริการรวดเร็ว

ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

15. จางเหมาจัดทําปายไวนิล
ประชาสัมพันธ โครงการ
เสริมสรางคุณธรรมนําใจ 
ศีลธรรมนําชีวิต องคการ
บริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี พรอมตอก
ตาไก ขนาด 1.5 x 3.5 เมตร 
จํานวน 1 ปาย

630.00            เฉพาะเจาะจง รานอิงค เวส เทริ์น 630.00             รานอิงค เวส เทริ์น 630.00            เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

16 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562

300.00            เฉพาะเจาะจง รานอิงค เวส เทริ์น 300.00             รานอิงค เวส เทริ์น 300.00            เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

17. โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธองคการบริหาร
สวนตําบลแกงเสี้ยน

180.00            เฉพาะเจาะจง รานอิงค เวส เทริ์น 180.00             รานอิงค เวส เทริ์น 180.00            เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

18. จางโครงการปรับปรุง
สวนหยอมองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเสี้ยน ตามแบบรูป
และรายการละเอียดของ อบต.
แกงเสี้ยน บริเวณองคการ
บริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 
หมูที่ 5 บานหนองจอก ตําบล
แกงเสี้ยน

49,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประภาส  เหล็กมา 49,000.00        นายประภาส  เหล็กมา 49,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

19. จางดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการ
ประชาชน จากเจาหนาที่ของ
รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือ
ติดตอองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเสี้ยน

18,000.00       เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง

18,000.00        มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง

18,000.00       เสนอราคาต่ํา

20. จางซอมบํารุงรักษารถยนต
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน 
กพ 1344 กาญจนบุรี

37,503.55       เฉพาะเจาะจง รานเจริญการชาง 37,503.55        รานเจริญการชาง 37,503.55       เสนอราคาต่ํา

หมายเหตุ

**  ทุกรายที่เสนอราคา

*  ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา


	จัดจ้าง ก.ค.62

