
วงเงิน * ** เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ วิธีจาง ผูเสนอราคา โดยสังเขป

(ราคากลาง)

1. โครงการสืบสานประเพณีลอย

กระทง ดังนี้ 1.คาจางเหมา

บริการประดับไฟบริเวณงาน

และดานนอกและเครื่องขยาย

เสียง จํานวน 1 วัน เปนเงิน 

15,000 บาท  บาท

50,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุธน มวงคลาย 50,000.00       นายสุธน มวงคลาย 50,000.00      เสนอราคาต่ําสุด

2. คาจางเหมาจัดทําชานพัก

ชั่วคราวสําหรับลอยกระทง 

เปนเงิน 30,000

3. คาจางเหมาปรับพื้นที่

สําหรับที่จอดรถและบริเวณ

งาน เปนเงิน 5,000 บาท

2. จัดทําปายประชาสัมพันธ

โครงการรับลงทะเบียนเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ เคลื่อนที่

7,369.00         เฉพาะเจาะจง ราน อิงค เวสเทริน 7,369.00         ราน อิงค เวสเทริน 7,369.00        เสนอราคาต่ําสุด

3. คาซอมแซมยานพาหนะรถยนต

 โตโยตา หมายเลขทะเบียน กธ

 2159 กาญจนบุรี

6,258.54         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา 1995 ผู

จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

6,258.54         บริษัท โตโยตา 1995 ผู

จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

6,258.54        เสนอราคาต่ําสุด 

และ มีความ

ชํานาญโดยตรง

4. จางเหมาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม รถยนตสวนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กท 2695

 กาญจนบุรี

4,107.73         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา 1995 ผู

จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

4,107.73         บริษัท โตโยตา 1995 ผู

จําหนายโตโยตากาญจนบุรี

4,107.73        เสนอราคาต่ําสุด 

และ มีความ

ชํานาญโดยตรง

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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5. จางตามรายการดังตอไปนี้ 1. 

ซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

ครุภัณฑ 416 - 57 - 0023

 - Power Suply Microtech

 550 w 1ตัว - เซ็ตเครื่อง 1

 ครั้ง 2. ซอมเครื่องพริ้นเตอร 

รหัสครุภัณฑ 485 - 57 

0003 - ลางหัวพิมพ 1 เครื่อง

 - ซอมเฟองหมุนกระดาษ 1 

ตัว 3. ซอมเครื่องคอมพิวเตอร

 รหัสครุภัณฑ 416 - 58 - 

0025 - เซ็ตเครื่อง 1 ครั้ง 4.

 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

ครุภัณฑ 416 - 58 - 0026

 - เซ็ตเครื่อง 1 ครั้ง

2,300.00         เฉพาะเจาะจง ดาตาลิงค 2,300.00         ดาตาลิงค 2,300.00        เสนอราคาต่ําสุด 

บริการรวดเร็ว มี

บริการหลังการขาย

6. จางเหมาตามรายละเอียดดังนี้ 14,330.00       เฉพาะเจาะจง ราน อิงค เวสเทริน 14,330.00       ราน อิงค เวสเทริน 14,330.00      เสนอราคาต่ําสุด

 - คาปายไวนิลประชาสัมพันธ 

ขนาด 2.5x1 เมตร พรอม

ตอกตาไก จํานวน 2 ปาย

 - คาปายไวนิลประชาสัมพันธ 

ขนาด 2.5x1.2 เมตร พรอม

ตอกตาไก จํานวน 1 ปาย

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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(ตอ)  - ซุมถายรูป สติ๊กเกอรแปะ 

pp บอรด พรอมขาตั้ง ขนาด 

2x2 เมตร จํานวน 1 ปาย

 - X แสตนด พรอมไวนิล 

ขนาด 1.6x0.6 เมตร จํานวน

 8 อัน

 - ชุดมาสคอต whit bibbon 

สติ๊กเกอร แปะ pp บอรด

 - ปายธงถือ จํานวน 20 ปาย

 - ปายถือ พรอมดามจับ ขนาด

 70x70 ซม. จํานวน 3 ปาย

- ปายถือ พรอมดามจับ ขนาด

 60x60 ซม. จํานวน 5 ปาย

 - ปายถือ พรอมดามจับ ขนาด

 60x50 ซม. จํานวน 1 ปาย

- ปายถือ พรอมดามจับ ขนาด

 15x15 ซม. จํานวน 7 ปาย

หมายเหตุ *  เฉพาะเจาะจง/e-market/e-bidding

**  ทุกรายที่เสนอราคา

แบบฟอรมที่ 2

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560

องคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน

ลําดับที่ งานจัดจาง ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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