
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล รายละเอยีดดังนี้ 8,025.00  - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดับริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดัเปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0024/61 
1.ปา้ยไวนิล ขนาดกวา้ง 0.80xยาว 1.50 8,025.-บาท 8,025.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2560
เมตร จ านวน 15 ปา้ย
2.ปา้ยไวนิล ขนาดกวา้ง 2.00xยาว 4.00
เมตร จ านวน 4 ปา้ย

2 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน ้าระบบประปาหมู่บา้น 13,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายภูษติ หนิออ่น นายภูษติ หนิออ่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0025/61 
หมู่ท่ี 7 บา้นพมุ่วง จ านวน 2 จุด ต.แกม้อน้ 13,000.-บาท 13,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 2560
อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

3 จัดซ้ือสารส้มกรองน้ าใส จ านวน 1,020 ก.ก. 17,340.00    - เฉพาะเจาะจง ร้านพพีพีาณิชย์ ร้านพพีพีาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0026/61 
17,340.-บาท 17,340.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 2560

4 จ้างท าปฏิทิน โครงการจัดท าวารสาร 99,160.00    - เฉพาะเจาะจง ร้านธานิกาการพมิพ์ ร้านธานิกาการพมิพ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0028/61 
ประชาสัมพนัธ์ 99,160.-บาท 99,160.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 13 พ.ย. 2560

5 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ 1,200.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคกติติชยัเซลล์ ร้านโชคกติติชยัเซลล์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0029/61 
HP LaserJet 1006 หมายเลขครุภัณฑ์ แอนด์ เซอร์วสิ แอนด์ เซอร์วสิ เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 13 พ.ย. 2560
416 51 0021 จ านวน 1เคร่ือง 1,200.-บาท 1,200.-บาท

6 จ้างเหมาท าปา้ยถอืชื่อหน่วยงาน อบต.แกม้อน้ 4,500.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน บ.ีเค อาร์ต ร้าน บ.ีเค อาร์ต เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0030/61 
พร้อมด้ามจับ 2 ขา้ง ขนาดกวา้ง 60x245 4,500.-บาท 4,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย. 2560
ซม. จ านวน 1 ปา้ย

7 จ้างท าปา้ยไวนิล โครงการพฒันาศักยภาพ 1,029.61      - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดับริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดัเปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0031/61 
บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ 1,029.61 1,029.61 เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย. 2560

8 ซ้ือวสัดุ เคร่ืองเขยีน และ อปุกรณ์โครงการ 5,200.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0032/61 
พฒันาศักยภาพบคุลากรขององค์การบริหาร 5,200.-บาท 5,200.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย. 2560
ส่วนต าบลแกม้อน้

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วธิซ้ืีอ/จ้างราคากลาง
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
9 จ้างท าอาหารอบรมโครงการพฒันาศักยภาพ 4,500.00     - เฉพาะเจาะจง นางประทีป นวลเจริญ นางประทีป นวลเจริญ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0033/61

บคุลากรของ อบต.แกม้อน้ (มื้อกลางวนั) 4,500.-บาท 4,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย.2560
10 จ้างท าอาหารอบรมโครงการพฒันาศักยภาพ 4,500.00     - เฉพาะเจาะจง นางเพญ็ศรี จันทร นางเพญ็ศรี จันทร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0034/61

บคุลากรของ อบต.แกม้อน้ (มื้อเย็น) 4,500.-บาท 4,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย.2560
11 จัดซ้ือของท่ีระลึก โครงการพฒันาศักยภาพ 2,358.28     - เฉพาะเจาะจง บ.รัตนโกสินทร์ เซรามกิค์4จ ากดั บ.รัตนโกสินทร์ เซรามกิค์4จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0035/61

บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 2,358.28 2,358.28 เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย.2560
แกม้อน้

12 จ้างท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการ 4,500.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านราชาพาณิชย์ ร้านราชาพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0036/61
พฒันาศักยภาพบคุลากรขององค์การบริหาร 4,500.-บาท 4,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย.2560
ส่วนต าบลแกม้อน้

13 จ้างเหมาท าอาหารกลางวนั ศูนย์พฒันาเด็ก 17,920        - เฉพาะเจาะจง นางปราณี พจิิตร นางปราณี พจิิตร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0036/61
เล็กบา้นแกม้อน้ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย 17,920.-บาท 17,920.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 พ.ย.2560
การบริหารสถานศึกษา

14 จ้างเหมาบริการรายบคุคล จ านวน 1 คน 60,600.00   - เฉพาะเจาะจง นางสาวปวณีา แซ่เตียว นางสาวปวณีา แซ่เตียว เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0037/61
ต้ังแต่เดือน ธนัวาคม 2560 ถงึเดือน 60,600.-บาท 60,600.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 30 พ.ย.2560
กนัยายน 2561 (เฉพาะวนัท าการ) 
รวม 10 เดือน

15 จ้างเหมา(เชา่)เคร่ืองถา่ยเอกสารจ านวน10 24,000.00   - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ราชบรีุ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0039/61
เดือน ต้ังแต่เดือนธนัวาคม 2560 ถงึ ดิจิตอล พร้ินต้ิง ดิจิตอล พร้ินต้ิง เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 30 พ.ย.2560
เดือนกนัยายน 2561 24,000.-บาท 24,000.-บาท

16 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล จ านวน 7 ปา้ย 8,988.00     - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0040/61
ขนาด 2.00x4.00 เมตร 8,988.-บาท 8,988.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 30 พ.ย.2560

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง

 

 

 


