
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการรายบคุคล จ านวน 1 คน 71,700.00  - เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวณีา แซ่เตียว น.ส.ปวณีา แซ่เตียว เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0037/61-2

ต้ังแต่เดือน ธนัวาคม 2560 ถงึเดือนกนัยายน 6,000.-บาท 6,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 29 ม.ค. 2561
2561 (เฉพาะวนัท าการ) รวม 10 เดือน

2 จ้างถา่ยเอกสารเร่ืองรายงานการติดตามและ 780.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านจอมบงึการพมิพ ์ ร้านจอมบงึการพมิพ ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0057/61
การประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหาร แอนด์คอม แอนด์คอม เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 5 ม.ค. 2561
ส่วนต าบลประจ าปงีบประมาณ 2560 780.-บาท 780.-บาท
จ านวน 40 ชดุ

3 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 963.00  - เฉพาะเจาะจง บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0058/61
ตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 963.-บาท 963.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561

4 จ้างเหมา(เชา่) เต็นท์ และเคร่ืองขยายเสียง 2,300.00      - เฉพาะเจาะจง นายสมพร บรรเทา นายสมพร บรรเทา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0059/61
พร้อมเวที ตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 2,300.-บาท 2,300.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561

5 ซ้ือของรางวลั ตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 5,880.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.อกัษรศีล หจก.อกัษรศีล เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0060/61
5,880.-บาท 5,880.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561

6 ซ้ือวสัดุตกแต่งสถานท่ี ตามโครงการ 1,850.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.อกัษรศีล หจก.อกัษรศีล เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0061/61 
วนัเด็กแหง่ชาติ 1,850.-บาท 1,850.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561

7 จ้างเหมาท าอาหารตามโครงการวนัเด็ก 9,000.00      - เฉพาะเจาะจง นางปราณี  พจิิตร นางปราณี  พจิิตร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0064/61 
แหง่ชาติ 9,000.-บาท 9,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วธิซ้ืีอ/จ้างราคากลาง

 

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

หรือจ้าง
8 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการอบรมให้ 462.24           - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0065/61

ความรู้ด้านการช าระภาษแีละค่าธรรม- 462.24.-บาท 462.24.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561
เนียมใหก้บัผู้อยู่ในขา่ยต้องช าระภาษี

9 จ้างท าอาหารวา่ง ตามโครงการอบรมให้ 1,825.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านราชาพาณิชย์ ร้านราชาพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0066/61
ความรู้ด้านการช าระภาษแีละค่าธรรม- 1,825.-บาท 1,825.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561
เนียมใหก้บัผู้อยู่ในขา่ยต้องช าระภาษี

10 จ้างท าอาหาร ตามโครงการอบรมให้ 3,650.00        - เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา คูวจิิตรจารุ นางสาววาสนา คูวจิิตรจารุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0067/61
ความรู้ด้านการช าระภาษแีละค่าธรรม- 3,650.-บาท 3,650.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561
เนียมใหก้บัผู้อยู่ในขา่ยต้องช าระภาษี

11 ซ้ืออปุกรณ์ ตามโครงการอบรมให้ 2,275.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0068/61
ความรู้ด้านการช าระภาษแีละค่าธรรม- 2,275.-บาท 2,275.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 ม.ค.2561
เนียมใหก้บัผู้อยู่ในขา่ยต้องช าระภาษี

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 13,692.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0069/61
13,692.-บาท 13,692.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 16 ม.ค.2561

13 จ้างเหมาตามโครงการกอ่สร้างถนน 502,000.00  521,000.00 ประกวดราคา หจก.เดชมากการโยธา หจก.เดชมากการโยธา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0070/61
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหล่ียม อเิล็กทรอนิกส์ 502,000.-บาท 502,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 22 ม.ค.2561
2 ชอ่ง หมู่ท่ี 14 บา้นหว้ยส าโรง (e-bidding) หจก.เลิศวศิวการโยธา
สายทางเขา้ซอยดงยาง 513,100.-บาท

บ.ชนิาภัค คอนกรีต จ ากดั
520,000.-บาท

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

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

หรือจ้าง
14 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์ 7,700.00     7,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก. โอเอ.พ.ีเค. หจก. โอเอ.พ.ีเค. เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0071/61

Multifunction แบบฉดีหมึก (Inkjet) 7,700.-บาท 7,700.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 25 ม.ค.2561

15 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 451,000.00 452,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มนัสว ีศิริสถาปตัย์ หจก. มนัสว ีศิริสถาปตัย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0072/61
คอนกรีต หมู่ท่ี13 สาย สปก. พฒันาเชื่อม 451,000.-บาท 451,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 26 ม.ค.2561
ต่อสายซอยสามัคคีร่วมใจพฒันา

16 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการถงึบา้น 387.61         - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0073/61
ถงึใจ หว่งใยสุขภาพ 387.61.-บาท 387.61.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 29 ม.ค.2561

17 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,500.00    - เฉพาะเจาะจง บริษัท ท๊อปซัน อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ท๊อปซัน อนิเตอร์กรุ๊ป จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0074/61
ดังนี้ 1.น้ ายาก าจัดยุง จ านวน 12 ลิตร 99,500.-บาท 99,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 29 ม.ค.2561
2.ทรายอะเบทชนิดบรรจุซองเคลือบสาร
ขนาดบรรจุ 1 ถงั 500 ซอง ซองละ
50 กรัม จ านวน 26 ถงั

18 จ้างเหมาบริการท าอาหารวา่งและ 5,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านราชาพาณิชย์ ร้านราชาพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0076/61
เคร่ืองด่ืม จ านวน 200ชดุ ในวนัพธุท่ี31 5,000.-บาท 5,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 30 ม.ค.2561
มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ศาลาวดัแกม้อน้

19 จ้างเหมาบริการเปน็รายบคุคล ต้ังแต่เดือน 48,600.00    - เฉพาะเจาะจง นายเกษม  ศิริมณี นายเกษม  ศิริมณี เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0077/61
กมุภาพนัธ ์ถงึเดือนกนัยายน 2561 รวม 48,600.-บาท 48,600.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 31 ม.ค.2561
8 เดือน ใหป้ฏิบติังานขององคืการบริหาร
ส่วนต าบลแกม้อน้ ในงานด้านชา่งโยธา

20 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั ศูนย์พฒันา 22,400.00    - เฉพาะเจาะจง นางปราณี  พจิิตร นางปราณี  พจิิตร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0078/61
เด็กเล็กบา้นแกม้อน้ ตามโครงการ 22,400.-บาท 22,400.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 31 ม.ค.2561
สนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

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

หรือจ้าง
21 จ้างเหมาบริการเปน็รายบคุคล ต้ังแต่เดือน 70,800.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนันทา  แม้นศรีทองสกลุ น.ส.สุนันทา  แม้นศรีทองสกลุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0004/61-3

ตุลาคม 2560 ถงึเดือน กนัยายน 2561 70,800.-บาท 70,800.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 31 ม.ค.2561
รวม 12 เดือน (เฉพาะวนัท าการ) ให้
ปฏิบติังานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น-   
แกม้อน้ ในด้านงานดูแลความสะอาด อาคาร
และสถานท่ีของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น-
แกม้อน้ และปฏิบติังานอืน่ท่ีได้รับมอบหมาย
จ านวน 1 อตัรา

22 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 36,848.00     - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0018/61-1
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560 ดังนี้ จ ากดั (ในพระบรมราชปูถมัภ์) จ ากดั (ในพระบรมราชปูถมัภ์) เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 31 ม.ค.2561
1.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถงุ ขนาด 36,848.-บาท 36,848.-บาท
200 ซี.ซี. จ านวน 5,768 ถงุ ถงุละ 
6.58 บาท (ตามรายละเอยีดแนบท้าย)

23 ซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการถงึบา้นถงึใจ 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0079/61
หว่งใยสุขภาพ 1,000.-บาท 1,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 31 ม.ค.2561

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง

 

 


