สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จ้างเหมาทาป้ายไวนิล รายละเอียดดังนี้
1.ป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 0.80xยาว 1.50
เมตร จานวน 15 ป้าย
2.ป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 2.00xยาว 4.00
เมตร จานวน 4 ป้าย
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้าระบบประปาหมู่ บา้ น
หมู่ ที่ 7 บ้านพุม่วง จานวน 2 จุด ต.แก้มอ้น
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
จัดซื้อสารส้มกรองน้าใส จานวน 1,020 ก.ก.

2

3
4
5

6

7
8

จ้างทาปฏิทนิ โครงการจัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์
จ้างซ่อมบารุงครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่หอ้
HP LaserJet 1006 หมายเลขครุภัณฑ์
416 51 0021 จานวน 1เครื่อง
จ้างเหมาทาป้ายถือชื่อหน่วยงาน อบต.แก้มอ้น
พร้อมด้ามจับ 2 ข้าง ขนาดกว้าง 60x245
ซม. จานวน 1 ป้าย
จ้างทาป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลแก้มอ้น
ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแก้มอ้น

วงเงิ นที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

8,025.00

-

13,000.00

-

17,340.00

แบบ สขร.๑

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้ อหรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธซี ื้อ/จ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0024/61
8,025.-บาท
8,025.-บาท
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 1 พ.ย. 2560

เฉพาะเจาะจง

นายภูษติ หินอ่อน
13,000.-บาท

นายภูษติ หินอ่อน
13,000.-บาท

-

เฉพาะเจาะจง

99,160.00

-

เฉพาะเจาะจง

1,200.00

-

เฉพาะเจาะจง

4,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีพพี าณิชย์
17,340.-บาท
ร้านธานิกาการพิมพ์
99,160.-บาท
ร้านโชคกิตติชยั เซลล์
แอนด์ เซอร์วสิ
1,200.-บาท
ร้าน บี.เค อาร์ต
4,500.-บาท

ร้านพีพพี าณิชย์
17,340.-บาท
ร้านธานิกาการพิมพ์
99,160.-บาท
ร้านโชคกิตติชยั เซลล์
แอนด์ เซอร์วสิ
1,200.-บาท
ร้าน บี.เค อาร์ต
4,500.-บาท

1,029.61

-

5,200.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม
1,029.61
1,029.61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
เฉพาะเจาะจง
ร้านไอเดีย
ร้านไอเดีย
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม
5,200.-บาท
5,200.-บาท
เงื่อนไขทีก่ าหนด

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0025/61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2560
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนด
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนด
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนด

CNTR-0026/61
ลงวันที่ 10 พ.ย. 2560
CNTR-0028/61
ลงวันที่ 13 พ.ย. 2560
CNTR-0029/61
ลงวันที่ 13 พ.ย. 2560

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0030/61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560

CNTR-0031/61
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560
CNTR-0032/61
ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560

-2ลาดับที่
9
10
11

12

13

14

15

16

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงิ นที่จะซื้อ
หรือจ้าง

จ้างทาอาหารอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 4,500.00
บุคลากรของ อบต.แก้มอ้น (มื้ อกลางวัน)
จ้างทาอาหารอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ 4,500.00
บุคลากรของ อบต.แก้มอ้น (มื้ อเย็น)
จัดซื้อของที่ระลึก โครงการพัฒนาศักยภาพ
2,358.28
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
แก้มอ้น
จ้างทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ โครงการ
4,500.00
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแก้มอ้น
จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
17,920
เล็กบ้านแก้มอ้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
จ้างเหมาบริการรายบุคคล จานวน 1 คน
60,600.00
ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม 2560 ถึงเดือน
กันยายน 2561 (เฉพาะวันทาการ)
รวม 10 เดือน
จ้างเหมา(เช่า)เครื่องถ่ายเอกสารจานวน10 24,000.00
เดือน ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2560 ถึง
เดือนกันยายน 2561
จ้างเหมาทาป้ายไวนิล จานวน 7 ป้าย
8,988.00
ขนาด 2.00x4.00 เมตร

ราคากลาง

วิธซี ื้อ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

-

เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง บ.รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์4จากัด
2,358.28

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านราชาพาณิชย์
4,500.-บาท

ร้านราชาพาณิชย์
4,500.-บาท

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0036/61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 28 พ.ย.2560

-

เฉพาะเจาะจง

นางปราณี พิจิตร
17,920.-บาท

นางปราณี พิจิตร
17,920.-บาท

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0036/61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 28 พ.ย.2560

-

เฉพาะเจาะจง

นางสาวปวีณา แซ่เตียว
60,600.-บาท

นางสาวปวีณา แซ่เตียว
60,600.-บาท

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0037/61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 30 พ.ย.2560

-

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชบุรี
ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชบุรี
ดิจิตอล พริ้นติง้
ดิจิตอล พริ้นติง้
24,000.-บาท
24,000.-บาท
เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด
8,988.-บาท
8,988.-บาท

-

นางประทีป นวลเจริญ
4,500.-บาท
นางเพ็ญศรี จันทร
4,500.-บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
นางประทีป นวลเจริญ เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0033/61
4,500.-บาท
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 28 พ.ย.2560
นางเพ็ญศรี จันทร
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0034/61
4,500.-บาท
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 28 พ.ย.2560
บ.รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์4จากัด เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0035/61
2,358.28
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 28 พ.ย.2560
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้ อหรือจ้าง

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0039/61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 30 พ.ย.2560
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติถกู ต้องตาม CNTR-0040/61
เงื่อนไขทีก่ าหนด
ลงวันที่ 30 พ.ย.2560

