
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

......................................... 
  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐได้อย่างทั่วถึง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารกิจการของรัฐอันเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 มาเพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
     (นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 
วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการเปน็รายบคุคล ต้ังแต่เดือน 71,700.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทา แมน้ศรีทองสกลุ นางสาวสุนันทา แมน้ศรีทองสกลุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0004/61-2
ตุลาคม 2560 ถงึเดือน กนัยายน 2561 6,300.-บาท 6,300.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 29 ธ.ค. 2560
รวม 12 เดือน(เฉพาะวนัท าการ)ใหป้ฏิบติังาน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ ในด้าน
งานดูแลความสะอาด อาคารและสถานท่ีของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้และปฏิบติังาน
อืน่ท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 1 อตัรา

2 จ้างเหมาบริการเปน็รายบคุคล ต้ังแต่เดือน 100,200.00  - เฉพาะเจาะจง นายอศัวนิ แสงพงศธร นายอศัวนิ แสงพงศธร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0016/61-2
พฤศจิกายน 2560ถงึ เดือนกนัยายน 2561 9,000.-บาท 9,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 1 ธ.ค. 2560
ตามโครงการการแพทย์ฉกุเฉนิ

3 จ้างเหมาบริการรายบคุคล จ านวน 1 คน 60,600.00    - เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวณีา แซ่เตียว น.ส.ปวณีา แซ่เตียว เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0037/61-1
ต้ังแต่เดือน ธนัวาคม 2560 ถงึเดือนกนัยายน 6,300 6,300 เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 4 ธ.ค. 2560
2561 (เฉพาะวนัท าการ) รวม 10 เดือน

4 จ้างเหมา(เชา่)เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 10 99,160.00    - เฉพาะเจาะจง ร้านธานิกาการพมิพ์ ร้านธานิกาการพมิพ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0028/61-1
เดือน ต้ังแต่ เดือนธนัวาคม 2560 ถงึ
เดือน กนัยายน 2561

5 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางของ 5,970.00      - เฉพาะเจาะจง นายก าพร ศรีอทุารวงศ์ นายก าพร ศรีอทุารวงศ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0041/61 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ รถยนต์ 5,970.-บาท 5,970.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 4 ธ.ค. 2560
หมายเลขทะเบยีน บท 9606

6 จ้างเหมา(เชา่)รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้น 120,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.แบม แอนด์ บอส แทรเวลิ หจก.แบม แอนด์ บอส แทรเวลิ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0042/61 
ตามโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร ของ 120,000.-บาท 120,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 4 ธ.ค. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อน้

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วธิซ้ืีอ/จ้างราคากลาง

 

แบบ สขร.๑ 
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
7 จ้างเหมาบริการ เชา่ชดุ พร้อมแต่งหน้า ตาม 16,050.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านจีสตาร์ แฟนตาซี ร้านจีสตาร์ แฟนตาซี เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0043/61

โครงการส่งเสริมสักการะพระบรมรูป 16,050.-บาท 16,050.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 6 ธ.ค.2560
รัชกาลท่ี 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบงึ

8 ซ้ือเคร่ืองด่ืม ตามโครงการส่งเสริมสักการะ 550.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านราชาพาณิชย์ ร้านราชาพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0044/61
พระบรมรูป รัชกาลท่ี5 สืบสานประเพณี 550.-บาท 550.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 6 ธ.ค.2560
ของดีจอมบงึ

9 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการ 1,123.50       - เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชบุรีองิค์เจท จ ากดั บริษัท ราชบุรีองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0045/61
ส่งเสริมสักการะพระบรมรูป รัชกาลท่ี5 1,123.50.-บาท 1,123.50.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 6 ธ.ค.2560
สืบสานประเพณีของดีจอมบงึ

10 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ 6,174.44       - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) บ.โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0046/61
บริหารส่วนต าบลแกม้อน้ คันหมายเลข จ ากดั สาขาท่ี 00002 จ ากดั สาขาท่ี 00002 เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 6 ธ.ค.2560
ทะเบยีน กน 4207 ราชบรีุ 6,174.44.-บาท 6,174.44.-บาท

11 จ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  จ านวน 275.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านราชาพาณิชย์ ร้านราชาพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0047/61
11 ชดุ 275.-บาท 275.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 20 ธ.ค. 2560

12 จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม 820,000.00  - ประกวดราคา หจก.โชคชยัรัตน์การโยธา บ.ส.สรสิทธิก์อ่สร้างจ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0048/61
ปรับเกล่ียเรียบ ภายในพืน้ท่ีต าบลแกม้อน้ 1,000,000.-บาท 820,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 27 ธ.ค. 2560
จ านวน 68 สาย บ.ชนิาภัคคอนกรีต จ ากดั

908,000.-บาท
หจก.เดชมากการโยธา

864,900.-บาท
บ.ส.สรสิทธิก์อ่สร้างจ ากดั

820,000.-บาท

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
13 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิลพร้อมโครง ขนาด 2,434.25       - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0049/61

1.00 x 1.50 เมตร จ านวน 7 ปา้ย 2,434.25.-บาท 2,434.25.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 25 ธ.ค.2560
(รายละเอยีดตามแนบท้าย)

14 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล ตามโครงการปอ้งกนั 963.00          - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0050/61
และลดอบุติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลปใีหม่ 963.-บาท 963.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 25 ธ.ค.2560

15 จ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1,250.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านราชาพาณิชย์ ร้านราชาพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0051/61
50 ชดุ ชดุละ 25.00 บาท 1,250.-บาท 1,250.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 25 ธ.ค.2560

16 จ้างเหมาบริการเปน็รายบคุคล ต้ังแต่เดือน 54,900.00     - เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ ทัพโพธิ์ นายอนุสรณ์ ทัพโพธิ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0052/61
มกราคม ถงึเดือนกนัยายน 2561 รวม 9 6,300.-บาท 6,300.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.2560
เดือน เพือ่ใหผู้้รับจ้างปฏิบติังานในด้าน
งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานดับเพลิง)

17 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,000.00       - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ราชบรีุ โอเอ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ราชบรีุ โอเอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0053/61
หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 0049จ านวน 3,000.-บาท 3,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.2560
1 เคร่ือง ดังนี้ 1.เปล่ียนHDD 1 TB
2.ลงWindows และโปรแกรมพืน้ฐาน

18 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมายเลข 10,100.00     - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ราชบรีุ โอเอ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ราชบรีุ โอเอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0054/61
ครุภัณฑ์ 417 57 0004 จ านวน 1 10,100.-บาท 10,100.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 27 ธ.ค. 2560
เคร่ือง ดังนี้ 1.เปล่ียนชดุดรัมสร้างภาพ
จ านวน 1 ชดุ
2.เปล่ียนลูกกล้ิงความร้อน จ านวน 1 ลูก

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง

 

 

 



-4- 

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
19 จ้างเหมาเชา่เต๊นท์ ตามโครงการปอ้งกนัและ 8,400.00       - เฉพาะเจาะจง นางสีไพร เซ่ียงเซ้ียว นางสีไพร เซ่ียงเซ้ียว เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0055/61

ลดอบุติัเหตุทางถนนชว่งเทศกาลปใีหม่ 8,400.-บาท 8,400.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 27 ธ.ค.2560
20 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั ศูนย์พฒันา 963.00          - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0050/61

เด็กเล็ก บา้นแกม้อน้ ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง

 


