
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
เรื่อง  ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
     (นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

วันที่    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าดื่มจ านวน 12 เดือนๆละ 

20 ถัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 
ถึง เดือนกันยายน 2564 

2,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านราชาพาณิชย์ 
2,400.-บาท 

ร้านราชาพาณิชย์ 
2,400.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0001/64 
ลงวันท่ี 8 ต.ค.2563 

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จ านวน 12 
เดือน วันละ 2 ฉบับท้ังสิ้น 482 
ฉบับ (เฉพาะวันท าการ) 

4,820  - เฉพาะเจาะจง นางชลธิชา ใจฐิติวิทย ์
4,820.-บาท 

นางชลธิชา ใจฐิติวิทย์ 
4,820.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0002/64 
ลงวันท่ี 8 ต.ค.2563 

3 จ้างเหมาบริการแม่บา้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น 
ประจ าปี งบประมาณ 2564 

72,300  - เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนี โกยทรัพย ์
72,300.-บาท 

น.ส.กาญจนี โกยทรัพย ์
72,300.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0003/64 
ลงวันท่ี 20 ต.ค.2563 

4 จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายมานะ แซเ่ฮง 
7,500.-บาท 

นายมานะ แซเ่ฮง 
7,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0004/64 
ลงวันท่ี 9 ต.ค.2563 

5 จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ)
ก าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ าล า
ห้วยลิ้นช้าง หมู่ที่9บ้านสันดอน
เชื่อมต่อหมูที่13 บ้านท่าลาบ 
ต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ี

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายมานะ แซเ่ฮง 
3,000.-บาท 

นายมานะ แซเ่ฮง 
3,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0005/64 
ลงวันท่ี 14 ต.ค.2563 

6 จ้างเหมาท าข้าวกล่อง 6,420 - เฉพาะเจาะจง น.ส.ประจิม สามทองกล่ า 
6,420.-บาท 

น.ส.ประจิม สามทองกล่ า 
6,420.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0006/64 
ลงวันท่ี 14 ต.ค.2563 

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

7,500 - เฉพาะเจาะจง นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
7,500.-บาท 

นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
7,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0008/64 
ลงวันท่ี 14 ต.ค.2563 

 
 
 
 

แบบ สขร.๑ 

 



-2- 
ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
8 จัดซื้อโตะ๊กิจกรรมส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น 
25,200 - เฉพาะเจาะจง สมชายพาณิชย์ 

25,200.-บาท 
สมชายพาณิชย์ 
25,200.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0009/64 
ลงวันท่ี 16 ต.ค.2563 

9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจ านวน 3 
รายการ 1.กระเบื้องลอนคู่ สเีทา
ซีเมนต์ ขนาด 50x120 จ านวน 
20 แผ่น 
2.ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สเีทา
ซีเมนต1์5องศา จ านวน 6 แผ่น 
3.สังกะสี 12 ฟุต ลอนใหญ่ 
จ านวน 20 แผ่น 

4,810  - เฉพาะเจาะจง ร้านมนต์ชัยวัสดุก่อสร้าง 
4,810.-บาท 

ร้านมนต์ชัยวัสดุก่อสร้าง 
4,810.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0010/64 
ลงวันท่ี 20 ต.ค.2563 

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
ประชาสมัพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ 
จ านวน 7 ป้าย ติดตั้ง 7 จุด
ภายในต าบลแก้มอ้น 

8,400  - เฉพาะเจาะจง นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
8,400.-บาท 

นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
8,400.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0011/64 
ลงวันท่ี 20 ต.ค.2563 

11 จ้างเหมาบริการตามโครงการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

104,700 - เฉพาะเจาะจง ธีระชัย ปิ่นวิเศษอร่ามศรี 
104,700.-บาท 

ธีระชัย ปิ่นวิเศษอร่ามศรี 
104,700.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0012/64 
ลงวันท่ี 20 ต.ค.2563 

12 จ้างเหมาบริการตามโครงการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

109,500  เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ฉัตรมิ่งขวัญ 
109,500.-บาท 

นายกิตติศักดิ์ ฉัตรมิ่งขวัญ 
109,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0013/64 
ลงวันท่ี 20 ต.ค.2563 

13 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยใน
สถานท่ีราชการ 

109,500 - เฉพาะเจาะจง นายแสนชัย แสงอุทัย 
109,500.-บาท 

นายแสนชัย แสงอุทัย 
109,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0014/64 
ลงวันท่ี 20 ต.ค.2563 

14 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 450 - เฉพาะเจาะจง นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
450.-บาท 

นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
450.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0015/64 
ลงวันท่ี 22 ต.ค.2563 

15 จ้างเหมาตามโครงการจดัพิมพ์
วารสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

120,694 - เฉพาะเจาะจง บัวแก้วการพิมพ ์
120,694.-บาท 

บัวแก้วการพิมพ์ 
120,694.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0016/64 
ลงวันท่ี 22 ต.ค.2563 

 



-3- 

ล าดับที ่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
16 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตาม

โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุงคณุภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน 

345 - เฉพาะเจาะจง นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
345.-บาท 

นิยมสินโรงพิมพ ์
แอนด์อิงค์เจ็ท 
345.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0017/64 
ลงวันท่ี 28 ต.ค.2563 

17 จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคณุภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน 

2,625  - เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนรัก 
2,625.-บาท 

ร้านเรือนรัก 
2,625.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0018/64 
ลงวันท่ี 28 ต.ค.2563 

18 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น 

17,100 - เฉพาะเจาะจง นางปราณี พิจิตร 
17,100.-บาท 

นางปราณี พิจิตร 
17,100.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

CNTR-0019/64 
ลงวันท่ี 30 ต.ค.2563 

 

 

 


