
วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

1. คาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานเจาหนาที่
ธุรการ (กองชาง) เพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการและหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดมอบหมาย

54,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา  อสิธนาการ 54,000.00        นางสาวสุนิษา  อสิธนาการ 54,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

2.
จางเหมาคาจางเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน
เจาหนาที่บันทึกขอมูล เพื่อ
ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลและ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

54,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา  สงบุญ 54,000.00        นางสาวกฤษณา  สงบุญ 54,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

3. คาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานชวยเหลือ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
และหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

54,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกชพร  นอยวิจิตร 54,000.00        นางสาวกชพร  นอยวิจิตร 54,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

4. คาจางเหมาผูชวยเจาพนักงาน
พัฒนาชุมชน เพื่อปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย

54,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณา  เถื่อนศรี 54,000.00        นางสาวพรรณา  เถื่อนศรี 54,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

หมายเหตุ

**  ทุกรายที่เสนอราคา

*  ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

5. คาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานดูแลตนไม
บริเวณที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

54,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี  มูลสมบัติ 54,000.00        นางสาวสุปราณี  มูลสมบัติ 54,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

6. คาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติงานทั่วไปขับ
รถยนตและหนาที่อื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย

54,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเสนห  หนูขาว 54,000.00        นายเสนห  หนูขาว 54,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

7. คาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานทําความ
สะอาดบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล
แกงเสี้ยน

48,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชกานต  ตะพัง 48,000.00        นางสาวณิชกานต  ตะพัง 48,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

8. คาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานทําความ
สะอาดบริเวณที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลแกง
เสี้ยน

35,400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวลําพัดชา  ดอกนาค 35,400.00        นางสาวลําพัดชา  ดอกนาค 35,400.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

9. คาจางเหมาบริการบุคคล
ธรรมดาปฏิบัติงานทั่วไป
ชวยเหลือพนักงาน
เครื่องจักรกลเบาและหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

27,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ  ดอกนาค 27,000.00        นายพิทักษ  ดอกนาค 27,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2561

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

10. จางเหมาเจาหนาที่ชวยเหลือ
ในการจัดเก็บรายไดและ
บริการประชาชน

54,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรษา  สีสังข 54,000.00        นางสาวพรรษา  สีสังข 54,000.00       เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

11. จัดทําปายไวนิลตามโครงการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
พ.ศ. 2562 ตามรายการ
ดังตอไปนี้

4,000.00          เฉพาะเจาะจง ราน อิงคเวสเทริน 4,000.00          ราน อิงคเวสเทริน 4,000.00         เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

1. ปายไวนิลรณรงคสี่แยกอันตราย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พรอมโครงไมเครา + ติดตั้ง จํานวน 2 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท

2. ปายไวนิลรณรงคสามแยกอันตราย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พรอมโครงไมเครา + ติดตั้งจํานวน 2 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
นายบอย โพธิ์ทอง หมูที่ 4 
บานหนองสองตอน ตําบลแกง
เสี้ยน

367,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

366,000.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

366,000.00     เสนอราคาต่ําสุด

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
นางนกแกว ปราดเปรียว หมูที่
 5 บานหนองจอก ตําบลแกง
เสี้ยน

367,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

366,000.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

366,000.00     เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ

**  ทุกรายที่เสนอราคา

*  ตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา/วิธีพิเศษ

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
นายสังวรณ เขาถ้ําทอง หมูที่ 6
 บานตรอกมะตูม ตําบลแกง
เสี้ยน 

337,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

336,000.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

336,000.00     เสนอราคาต่ําสุด

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
ยายหอม งามวัน หมูที่ 6 บาน
ตรอกมะตูม ตําบลแกงเสี้ยน

192,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

191,000.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

191,000.00     เสนอราคาต่ําสุด

16. จางโครงการปรับปรุงซอมแซม
เสียงตามสายประจําหมูบาน
หนองจอก บานหนองจอก หมู
ที่ 5 ตําบลแกงเสี้ยน 

272,000.00     เฉพาะเจาะจง นายกาวิน  โพธิ์ทอง 271,000.00      นายกาวิน  โพธิ์ทอง 271,000.00     เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

13. โครงการปรับปรุงซอมแซม
เสียงตามสายประจําหมูบาน
ตรอกมะตูม หมูที่ 6 ตําบลแกง
เสี้ยน

182,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกัญจนชญา  ดอกนาค 181,000.00      นางกัญจนชญา  ดอกนาค 181,000.00     เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

14. คาซอมแซมยานพาหนะรถยนต
 โตโยตา หมายเลขทะเบียน 
กท 2695 กาญจนบุรี

8,521.05          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

8,521.05          บริษัท โตโยตา 1995 ผู
จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

8,521.05         เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

15. จางเหมาซอมแซม
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)

500.00            เฉพาะเจาะจง ราน สุริยะแอร 500.00             ราน สุริยะแอร 500.00            เสนอราคาต่ําสุด

16. คาซอมแซมยานพาหนะรถยนต
 โตโยตา หมายเลขทะเบียน 
82-1493 กาญจนบุรี

13,150.00       เฉพาะเจาะจง รานณัฐพงศแอร 13,150.00        รานณัฐพงศแอร 13,150.00       เสนอราคาต่ําสุด 
และ มีความ
ชํานาญโดยตรง

17. ตกแตงสถานที่/ผูกผา 
โครงการสงกรานตสมานฉันท
สําราญสุข ประจําป 2562

35,000.00       เฉพาะเจาะจง นางปานจิตร  บอทรัพย 35,000.00        นางปานจิตร  บอทรัพย 35,000.00       เสนอราคาต่ําสุด

นายนคร พรภักดี 38,000.00        

นายสุธน  มวงคลาย 39,000.00        

18. สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว (หมา-
แมว) หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6
 หมูที่ 7

5,775.00          เฉพาะเจาะจง นายกฤตบุญ  ศรีธรรม 5,775.00          นายกฤตบุญ  ศรีธรรม 5,775.00         เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

19. จางเหมาบริการฉีดวัคซีน 
(หมา-แมว) หมูที่ 4 หมูที่ 5 
หมูที่ 6 หมูที่ 7

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

20. จางเหมาบริการฉีดวัคซีน 
(หมา-แมว) หมูที่ 4 หมูที่ 5 
หมูที่ 6 หมูที่ 7

5,335.00          เฉพาะเจาะจง นายจาตุรค  วิลัย 5,335.00          นายจาตุรค  วิลัย 5,335.00         เสนอราคาต่ํา และ
เปนบุคคลในพื้นที่

หมายเหตุ *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา



วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

21. จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
โครงการลงนามบันทึกขอตกลง
รวมกัน (MOA) การจัดการ
ขยะมูลฝอยขนาด 5.30 x 
2.10 เมตร พรอมตอกตาไก 
จํานวน 1 ปาย

1,335.00          เฉพาะเจาะจง ราน อิงค เวสเทริ์น 1,335.00          ราน อิงค เวสเทริ์น 1,335.00         เสนอราคาต่ําสุด

22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบาน
นายสมคิด หมูที่ 6 บานตรอก
มะตูม ตําบลแกงเสี้ยน

202,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

201,000.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

201,000.00     เสนอราคาต่ําสุด

23. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยเขา
เทพนิมิต หมูที่ 7 บานทา
ดินสอพอง ตําบลแกงเสี้ยน 

496,000.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

495,000.00      หางหุนสวนจํากัด ตะวัน
กาญจน

495,000.00     เสนอราคาต่ําสุด

หมายเหตุ *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  2562

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา


	จัดจ้าง เม.ย.62

