
 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 
สํานักงานเทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบ�านโป&ง จังหวัดราชบุร ี

 
 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ             
        จ�าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ�าง 

 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อ

หรือจ�าง 
1. จ�างดูแลทําความสะอาดถนน-ทางเท�า 3,354.- 3,354.- ตกลงราคา นางสาวพรพิมล  ปลัดสิงห$ นางสาวพรพิมล  ปลัดสิงห$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0457/2560 

 (ตั้งแต4วันที่ 6 – 31 ก.ค. 60)    3,354.-บาท 3,354.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 6 ก.ค. 60 

         

2. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร$หรือการแพทย$ 12,410.- 12,410.- ตกลงราคา ร�าน ลี้ย4งฮุย ร�าน ลี้ย4งฮุย เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0458/2560 

     12,410.-บาท 12,410.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 7 ก.ค. 60 

         

3. จัดซื้อหมึกเครื่องถ4ายเอกสาร 17,380.- 17,380.- ตกลงราคา หจก. อีคอน ออฟฟ?ช ออโตเมชั่น หจก. อีคอน ออฟฟ?ช ออโตเมชั่น เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0459/2560 

     17,380.-บาท 17,380.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 12 ก.ค. 60 

         

4. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 15,734.- 15,734.- ตกลงราคา ร�าน อักษรภัณฑ$ ร�าน อักษรภัณฑ$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0460/2560 

     15,734.-บาท 15,734.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 12 ก.ค. 60 

         

5. จ�างทําปGายไวนิล 432.- 432.- ตกลงราคา ร�าน จาบโฆษณา ร�าน จาบโฆษณา เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0461/2560 

     432.-บาท 432.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 

         

6. จัดซื้อวัสดุงานฝKมือ 13,225.20 13,225.20 ตกลงราคา ร�าน ป. พัฒนาการ$เม�นท$ ร�าน ป. พัฒนาการ$เม�นท$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0462/2560 

     13,225.20 บาท 13,225.20 บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 
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ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ             
        จ�าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ�าง 

 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อ

หรือจ�าง 
7. จ�างเหมาประกอบอาหาร ศพด. 10,500.- 10,500.- ตกลงราคา นางพรพรรณ  หลีล�วน นางพรพรรณ  หลีล�วน เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0463/2560 

     10,500.-บาท 10,500.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 

         

8. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,185.- 1,185.- ตกลงราคา ร�าน อักษรภัณฑ$ ร�าน อักษรภัณฑ$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0464/2560 

     1,185.-บาท 1,185.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 

         

9. จัดซื้อวัสดุงานฝKมือ 16,258.65 16,258.65 ตกลงราคา ร�าน ป. พัฒนาการ$เม�นท$ ร�าน ป. พัฒนาการ$เม�นท$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0465/2560 

     16,258.65 บาท 16,258.65 บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 

         

10. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร$ 5,440.- 5,440.- ตกลงราคา บจก. พงษ$ไพบูลย$ ไฮ-เทค บจก. พงษ$ไพบูลย$ ไฮ-เทค เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0466/2560 

     5,440.-บาท 5,440.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 

         

11. จัดซื้อวัสดุก4อสร�าง 3,819.90 3,819.90 ตกลงราคา บจก. พีรพงศ$วัสดุก4อสร�าง บจก. พีรพงศ$วัสดุก4อสร�าง เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0467/2560 

     3,819.90 3,819.90 เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 

         

12. จ�างเหมาซ4อมแซมรถยนต$ 9,810.- 9,810.- ตกลงราคา นางสาวลําดวน  บญุช4วย นางสาวลําดวน  บญุช4วย เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0468/2560 

 หมายเลขทะเบยีน กค 9430 ราชบุรี    9,810.- 9,810.- เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 13 ก.ค. 60 

         

13. จ�างเหมาซ4อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2,500.- 2,500.- ตกลงราคา ร�าน อNอดแอร$ แอนด$ อิเลคทริค ร�าน อNอดแอร$ แอนด$ อิเลคทริค เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0469/2560 

 หมายเลขครุภัณฑ$ 420570032    2,500.-บาท 2,500.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 17 ก.ค. 60 
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ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ             
        จ�าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ�าง 

 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อ

หรือจ�าง 
14. จ�างเหมาประกอบอาหารว4าง 3,500.- 3,500.- ตกลงราคา นางสาวศรันญา  พรหมแก�ว นางสาวศรันญา  พรหมแก�ว เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0470/2560 

     3,500.-บาท 3,500.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 17 ก.ค. 60 

         

15. จ�างเหมาซ4อมแซมรถยนต$บรรทุกขยะ 9,450.- 9,450.- ตกลงราคา นายสัญญา  บุญประคํา นายสัญญา  บุญประคํา เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0471/2560 

 มูลฝอย หมายเลจ 82-1474 ราชบุรี    9,450.-บาท 9,450.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 19 ก.ค. 60 

         

16. จ�างเหมาซ4อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร$ 300.- 300.- ตกลงราคา ร�าน เวลล$คอมพิวเตอร$ ร�าน เวลล$คอมพิวเตอร$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0472/2560 

 หมายเลข 416570095    300.- 300.- เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 20 ก.ค. 60 

         

17. จ�างทําปGาย 462.- 462.- ตกลงราคา บจก. เบญจวรรณ พริ้นติ้ง บจก. เบญจวรรณ พริ้นติ้ง เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0473/2560 

     462.-บาท 462.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 30 มิ.ย. 60 

         

18. จัดซื้อวัสดุก4อสร�าง 2,247.- 2,247.- ตกลงราคา บจก. พีรพงศ$วัสดุก4อสร�าง บจก. พีรพงศ$วัสดุก4อสร�าง เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0474/2560 

     2,247.-บาท 2,247.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 25 ก.ค. 60 

         

19. จัดซื้อวัสดุ 640.- 640.- ตกลงราคา ร�าน ตั้งเมี่ยหลี ร�าน ตั้งเมี่ยหลี เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0475/2560 

     640.-บาท 640.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 25 ก.ค. 60 

         

20. จัดซื้อวัสดุผ�าขาว 1,700.- 1,700.- ตกลงราคา นายธนธิศ  วณิชนันทธาดา นายธนธิศ  วณิชนันทธาดา เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0476/2560 

     1,700.-บาท 1,700.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 25 ก.ค. 60 
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ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ             
        จ�าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ�าง 

 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อ

หรือจ�าง 
21. จ�างทําปGาย 4,131.- 4,131.- ตกลงราคา บจก. เบญจวรรณ พริ้นติ้ง บจก. เบญจวรรณ พริ้นติ้ง เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0477/2560 

     4,131.-บาท 4,131.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 25 ก.ค. 60 

         

22. จ�างทําปGาย 1,360.- 1,360.- ตกลงราคา นางสาวขวญัพัฒน$ วงศ$วรปกรณ$ นางสาวขวญัพัฒน$ วงศ$วรปกรณ$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0478/2560 

     1,360.- 1,360.- เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 25 ก.ค. 60 

         

23. จ�างทําปGาย 4,000.- 4,000.- ตกลงราคา นางสาวรจนา  พันธุ$ภกัดี นางสาวรจนา  พันธุ$ภกัดี เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0479/2560 

     4,000.- 4,000.- เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 26 ก.ค. 60 

         

24. จ�างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บ 8,100.- 8,100.- ตกลงราคา นายธนะสิทธิ์  นิ่มอิ่ม นายธนะสิทธิ์  นิ่มอิ่ม เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0481/2560 

 ขยะมูลฝอย    8,100.-บาท 8,100.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

25. จ�างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บ 8,100.-       8,100.- ตกลงราคา นายสหรัฐ  ขุนบํารุง นายสหรัฐ  ขุนบํารุง เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0482/2560 

 ขยะมูลฝอย    8,100.-บาท 8,100.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

26. จ�างดูแลทําความสะอาดถนน-ทางเท�า 4,000.- 4,000.- ตกลงราคา นางมา  แสงกริด นางมา  แสงกริด เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0483/2560 

     4,000.-บาท 4,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

27. จ�างดูแลทําความสะอาดถนน-ทางเท�า 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นางสาวอรชร  อินทร$หอม นางสาวอรชร  อินทร$หอม เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0484/2560 

     3,000.-บาท 3,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 
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ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ             
        จ�าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ�าง 

 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อ

หรือจ�าง 
28. จ�างดูแลทําความสะอาดถนน-ทางเท�า 4,000.- 4,000.- ตกลงราคา นางอารี  ชวนอยู4 นางอารี  ชวนอยู4 เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0485/2560 

     4,000.-บาท 4,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

29. จ�างดูแลทําความสะอาดถนน-ทางเท�า 4,000.- 4,000.- ตกลงราคา นายบุญรอด  แซ4ลิ้ม นายบุญรอด  แซ4ลิ้ม เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0486/2560 

     4,000.-บาท 4,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

30. จ�างดูแลทําความสะอาดถนน-ทางเท�า 4,000.- 4,000.- ตกลงราคา นางสาวพรพิมล  ปลัดสิงห$ นางสาวพรพิมล  ปลัดสิงห$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0487/2560 

     4,000.-บาท 4,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

31. จ�างดูแลทําความสะอาดถนน-ทางเท�า 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นายทองใบ  ฉายะยันต$ นายทองใบ  ฉายะยันต$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0488/2560 

     3,000.-บาท 3,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

32. จ�างเหมาดูแลคลองดอนกระเบื้อง 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นายสะอาด  โพธิ์สุวรรณ นายสะอาด  โพธิ์สุวรรณ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0489/2560 

     3,000.-บาท 3,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

33. จ�างเหมาดูแลคลองดอนกระเบื้อง 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นายจกัรกฤช  แสงกริต นายจกัรกฤช  แสงกริต เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0490/2560 

     3,000.-บาท 3,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

34. จ�างเหมาดูแลคลองสายหนองกระจ4อย 3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นายไสว  ชวนอยู4 นายไสว  ชวนอยู4 เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0491/2560 

     3,000.-บาท 3,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 
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ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง 

 

วงเงินที่จะซื้อหรือ             
        จ�าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ�าง 

 

รายชื่อผู�เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

 

ผู�ได�รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อ

หรือจ�าง 
35. จ�างเหมาดูแลคลองสายบางตาล  6,000.- 6,000.- ตกลงราคา นายคาร  ผลจันทร$ นายคาร  ผลจันทร$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0492/2560 

 หมู4 10 ต.หนองอ�อ    6,000.-บาท 6,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

36. จ�างเหมาดูแลคลองสายแต�ฮะหลี  8,000.- 8,000.- ตกลงราคา นายเงิน  เคร�าเครือ นายเงิน  เคร�าเครือ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0486/2560 

 หมู4 10 ต.หนองอ�อ    8,000.-บาท 8,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

37. จ�างเหมาดูแลคลองสายดอนบอสโก  3,000.- 3,000.- ตกลงราคา นายประวิทย$  นันทไสย$ นายประวิทย$  นันทไสย$ เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0494/2560 

 หมู4 3, 5 ต.หนองอ�อ    3,000.-บาท 3,000.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

38. จ�างเหมากําจัดขยะมูลฝอย 121,500.- 121,500.- ตกลงราคา บจก. เซ็นทรัล เวสท$วอเตอร$ ดี บจก. เซ็นทรัล เวสท$วอเตอร$ ดี เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0495/2560 

     เวลลอปเมนท$   121,500.- เวลลอปเมนท$   121,500.- เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

39. จ�างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บค4า 8,100.- 8,100.- ตกลงราคา นายศุภชัย  โคดม นายศุภชัย  โคดม เป%นผู� เสนอราคาต่ําสุด และมี   ใบสั่งจ�างเลขที่ 0496/2560 

 ธรรมเนียมขยะมูลฝอย    8,100.-บาท 8,100.-บาท เอกสารครบถ�วนถูกต�อง ลว. 31 ก.ค. 60 

         

 

 


