
สรุปสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลกระจับ 
เดือน กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑.  โทรศัพท์                                                                               89            ราย 
๒.  โทรสาร           ๑๘            ราย 
3.  E – mail                                                                                 -             ราย 
4.  เข้าดูเว็บไซต์                                                                          ๙๗             ราย  
5.  ใช้บริการท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตนเอง                              -               ราย 
6.  อื่น ๆ                                                                                   -               ราย 
       
      รวมทั้งหมด                      ๒๐๕           ราย 
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ         นางสาวสุนิศา    พุทธา    ผู้รายงาน 
      ต าแหน่ง         นักประชาสัมพันธ์ 
              วันท่ี            ๕  มีนาคม  ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   กรุณาส่งรายงานให้จังหวัดทุกวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 
      โดยส่งมาท่ีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  
              หรือทางโทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๒๕๖๗ 

 
 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561 
ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 

 

 
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

         

1. จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อม 3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศรันญา  พรหมแก้ว นางสาวศรันญา  พรหมแก้ว เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 180/61 

 เครื่องดื่ม (อสม.)    3,500.-  บาท 3,500.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  5  ก.พ. 61 

         

2. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต ์ 10,140.- 10,140.- เฉพาะเจาะจง อู่ ช.ช่างยนต ์ อู่ ช.ช่างยนต ์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  068/2561 

 กค – 9430  ราชบุร ี    10,140.-  บาท 10,140.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  12  ก.พ. 61 

         

3. จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด 5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  069/2561 

     5,500.-   บาท 5,500.-   บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  13  ก.พ. 61 

         

4. จัดซื้อโต๊ะส าหรับปฏิบัติงาน 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  070/2561 

     10,000.-   บาท 10,000.-   บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  13  ก.พ. 61 

         

5. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 22,500.- 22,500.- เฉพาะเจาะจง บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  071/2561 

     22,500.-   บาท 22,500.-   บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  13  ก.พ. 61 

         

6. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4,700.- 4,700.- เฉพาะเจาะจง บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 181/61 

     4,700.-   บาท 4,700.-   บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  13  ก.พ. 61 

         

         



-  2  - 
 

 
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

         
7. จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับปฏิบัติงาน 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 182/61 

     5,000.-   บาท 5,000.-   บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  13  ก.พ. 61 

         

8. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน 4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน บจก.ราชบุรีแต่งบ้าน เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 183/61 

 ทึบพร้อมขาตั้ง    4,500.-   บาท 4,500.-   บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  13  ก.พ. 61 

         

9. จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ า 4,500.- 4,500.- เฉพาะเจาะจง บี เค วอเตอร ์ บี เค วอเตอร ์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 185/61 

 ศพด.    4,500.-  บาท 4,500.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  13  ก.พ. 61 

         

10. จ้างเหมาดูแลเกาะกลาง 55,200.- 55,200.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ณริชฏา   วงษ์จันทร ์ น.ส.ณริชฏา   วงษ์จันทร์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  072/2561 

 (16 ก.พ. – 30  เม.ย.61)    55,200.-  บาท 55,200.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  14  ก.พ. 61 

         

11. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 5,460.- 5,460.- เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรภัณฑ์ ร้านอักษรภัณฑ์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  073/2561 

     5,460.-  บาท 5,460.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 21  ก.พ. 61 

         

12. จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อม 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นภรัฐกานต์  เสถียรอุดมการณ ์ น.ส.นภรัฐกานต์  เสถียรอุดมการณ ์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี บันทึกข้อตกลง CNTR - 195/61 

 เครื่องดื่ม    3,000.-  บาท 3,050.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง ลว.  26  ก.พ. 61 

         

 
 



-  3  - 
 

 
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

         
13. จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 354.- 354.- เฉพาะเจาะจง จาบโฆษณา จาบโฆษณา เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 196/61 

     354.-  บาท 354.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  26  ก.พ. 61 

         

14. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 4,225.- 4,225.- เฉพาะเจาะจง บจก.พงษ์ไพบูลย ์ ไฮ-เทค บจก.พงษ์ไพบูลย ์ ไฮ-เทค เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 197/61 

     4,225.-  บาท 4,225.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  27  ก.พ. 61 

         

15. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 1,080.- 1,080.- เฉพาะเจาะจง บจก.พงษ์ไพบูลย ์ ไฮ-เทค บจก.พงษ์ไพบูลย ์ ไฮ-เทค เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 198/61 

     1,080.-  บาท 1,080.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  27  ก.พ. 61 

         

16. จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัต ิ 280.- 280.- เฉพาะเจาะจง บจก.เบญจวรรณ  พริ้นต้ิง บจก.เบญจวรรณ  พริ้นต้ิง เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 199/61 

 การป้องกันและปราบปรามฯ    280.-  บาท 280.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  27  ก.พ. 61 

         

17. จ้างเหมาท าความสะอาดกวาดถนน 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง นางมา  แสงกริด นางมา  แสงกริด เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 205/61 

 และทางเท้า  ประจ าเดือน มี.ค.61    4,000.-  บาท 4,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  27  ก.พ. 61 

         

18. จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสือ่สาร 7,460.- 7,460.- เฉพาะเจาะจง บ้านโป่งซัพพลายกรุ๊ป บ้านโป่งซัพพลายกรุ๊ป เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  074/2561 

     7,460.-  บาท 7,460.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 27  ก.พ. 61 

         

19. จัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร 9,900.- 9,900.- เฉพาะเจาะจง บ้านโป่งซัพพลายกรุ๊ป บ้านโป่งซัพพลายกรุ๊ป เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  075/2561 

     9,900.-  บาท 9,900.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 27  ก.พ. 61 



-  4  - 
 
 
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

         

20 จ้างเหมาท าความสะอาดกวาดถนน 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวอรชร  อินทร์หอม นางสาวอรชร  อินทร์หอม เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 206/61 

 และทางเท้า  ประจ าเดือน มี.ค.61    3,000.-  บาท 3,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

21. จ้างเหมาท าความสะอาดกวาดถนน 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง นางอารี  ชวนอยู ่ นางอารี  ชวนอยู ่ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 207/61 

 และทางเท้า  ประจ าเดือน มี.ค.61    4,000.-  บาท 4,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

22. จ้างเหมาท าความสะอาดกวาดถนน 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  แป้นชอ้ย นายสมชาติ  แป้นชอ้ย เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 208/61 

 และทางเท้า  ประจ าเดือน มี.ค.61    4,000.-  บาท 4,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

23. จ้างเหมาท าความสะอาดกวาดถนน 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล  ปลัดสิงห์ น.ส.พรพิมล  ปลัดสิงห์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 209/61 

 และทางเท้า  ประจ าเดือน มี.ค.61    4,000.-  บาท 4,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

24. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  ฉายะยันต์ นายทองใบ  ฉายะยันต์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 210/61 

 สายดอนกระเบือ้ง  หมู่ที ่ 2    3,000.-  บาท 3,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

25. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายสอาด  โพธิ์สวุรรณ นายสอาด  โพธิ์สวุรรณ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 211/61 

 สายดอนกระเบือ้ง  หมู่ที ่ 2    3,000.-  บาท 3,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 
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ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

         

24. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายจกัรกฤช  แสงกริด นายจกัรกฤช  แสงกริด เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 212/61 

 สายหนองกระจ่อย  หมู่ที่  9,12    3,000.-  บาท 3,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

25. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายไสว  ชวนอยู ่ นายไสว  ชวนอยู ่ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 213/61 

 สายหนองกระจ่อย  หมู่ที่  9,12    3,000.-  บาท 3,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

26. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิทย ์  นันทไสย ์ นายประวิทย ์  นันทไสย ์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 214/61 

 สายดอนบอสโก  หมู่ที ่ 3 ,5    3,000.-  บาท 3,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

27. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายคาร  ผลจันทร์ นายคาร  ผลจันทร์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  60/2561 

 สายบางตาล  หมู่ที ่ 10    6,000.-  บาท 6,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  30  ม.ค.  61 

         

28. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายเงิน  เคร้าเครือ นายเงิน  เคร้าเครือ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  61/2561 

 สายแต้ฮะหล ี หมู่ที ่ 10    8,000.-  บาท 8,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  30  ม.ค.  61 

         

29. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายประวิทย ์  นันทไสย ์ นายประวิทย ์  นันทไสย ์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี   บันทึกข้อตกลง CNTR - 214/61 

 สายดอนบอสโก  หมู่ที ่ 3 ,5    3,000.-  บาท 3,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว.  28  ก.พ. 61 

         

         



-  6  - 
 
 
ที ่

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

         

30. จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 8,100.- 8,100.- เฉพาะเจาะจง นายศุภชยั  โคดม นายศุภชยั  โคดม เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  076/2561 

     8,100.-  บาท 8,100.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 28  ก.พ. 61 

         

31. จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 8,100.- 8,100.- เฉพาะเจาะจง นายธนะสิทธิ์  นิ่มอิ่ม นายธนะสิทธิ์  นิ่มอิ่ม เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  077/2561 

     8,100.-  บาท 8,100.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 28  ก.พ. 61 

         

32. จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 8,100.- 8,100.- เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ  ขุนบ ารุง นายสหรัฐ  ขุนบ ารุง เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  078/2561 

     8,100.-  บาท 8,100.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 28  ก.พ. 61 

         

30. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง นายคาร  ผลจันทร์ นายคาร  ผลจันทร์ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  79/2561 

 สายบางตาล  หมู่ที ่ 10    6,000.-  บาท 6,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 28  ก.พ. 61 

         

31. จ้างเหมาผู้ดูแลคลอง   8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง นายเงิน  เคร้าเครือ นายเงิน  เคร้าเครือ เป็นผู ้เสนอราคาต่ าสุด และมี ใบสั่งจ้างเลขที่  80/2561 

 สายแต้ฮะหล ี หมู่ที ่ 10    8,000.-  บาท 8,000.-  บาท เอกสารครบถ้วนถูกตอ้ง   ลว. 28  ก.พ. 61 

         

 


