
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

วันที่  3  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 ตรวจเชค็และซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 14,400.00  - เฉพาะเจาะจง อรรถพล เซอร์วสิ อรรถพล เซอร์วสิ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0152/61

องค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ 14,400.-บาท 14,400.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 6 มิ.ย. 2561
2 จัดซ้ืออปุกรณ์บนัทึกขอ้มูล 2,310.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0153/61

2,310.-บาท 2,310.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 มิ.ย. 2561
3 จัดซ้ือเคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนในเลือด 30,000.00  - เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคเอซ จ ากดั บริษทั เทคเอซ จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-00154/61

แบบปลายนิ้ว 30,000.-บาท 30,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 13 มิ.ย. 2561
4 จัดซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน สพฐ. 502,485.36  - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0155/61

ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561 (ซ) (ในพระบรมราชปูถมัภ์) (ในพระบรมราชปูถมัภ์) เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 มิ.ย. 2561
502,485.36.-บาท 502,485.36.-บาท

5 จัดซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน ศพด. 25,662.00    - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0156/61
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561 (ซ) (ในพระบรมราชปูถมัภ์) (ในพระบรมราชปูถมัภ์) เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 มิ.ย. 2561

25,662.-บาท 25,662.-บาท
6 จ้างเหมาบริการายบคุคล ต้ังแต่ 18 มิถนุายน 21,600.00    - เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนี โกยทรัพย์ นางสาวกาญจนี โกยทรัพย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0157/61

2561 ถงึ 30 กนัยายน 2561 รวม 21,600.-บาท 21,600.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 มิ.ย. 2561
3 เดือน 10 วนั (เฉพาะวนัท าการ)ใหป้ฏิบติั
งานของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ 
ในด้านงานดูแลความสะอาดอาคารและสถาน
ท่ีของศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ และ
ปฏิบติังานอืน่ท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 1
อตัรา

7 จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วน 7,309.71      - เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้าเจริญค้าราชบรีุ บริษทัโตโยต้าเจริญค้าราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0158/61
กลาง หมายเลขทะเบยีน กฉ437 (1961) จ ากัด สาขาจอมบงึ (1961) จ ากัด สาขาจอมบงึ เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 18 มิ.ย. 2561

7,309.71 7,309.71

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี วธิซ้ืีอ/จ้างราคากลาง
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แบบ สขร.๑ 



วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
8 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการวยัรุ่น 387.61           - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทั ราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0159/61

วยัใส ร่วมใจปอ้งกนัต้ังครรภ์ไม่พร้อม 387.61.-บาท 387.61.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 20 มิ.ย.2561
9 จัดซ้ืออปุกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการวยัรุ่น 2,980.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0160/61

วยัใส ร่วมใจปอ้งกนัต้ังครรภ์ไม่พร้อม 2,980.-บาท 2,980.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 20 มิ.ย.2561
10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หมึกเคร่ืองพมิพ์ 33,450.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชบรีุ โอ เอ หจก.ราชบรีุ โอ เอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0161/61

(ส านักงานปลัด) 33,450.-บาท 33,450.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี21 มิ.ย.2561
11 จัดจ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วน 1,615.70        - เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันราชบรีุ บ.สยามนิสสันราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0162/61

กลางของ อบต.แกม้อน้ คันหมายเลข มอเตอร์ จ ากดั มอเตอร์ จ ากดั เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561
ทะเบยีน กบ 4901 ราชบรีุ 1,615.70.-บาท 1,615.70.-บาท

12 จัดจ้างปรับปรุงเวปไซต์ องค์การบริหาร 10,000.00      - เฉพาะเจาะจง บ.อนิฟอร์เมชั่น ดีไซน์ จ ากดั บ.อนิฟอร์เมชั่น ดีไซน์ จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0163/61
ส่วนต าบลแกม้อน้ 10,000.-บาท 10,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561

13 จัดจ้างโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 401,000.00   - เฉพาะเจาะจง หจก.เดชมากการโยธา หจก.เดชมากการโยธา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0164/61
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี14 บา้นหว้ยส าโรง 401,000.-บาท 401,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561
เส้นบา้นนายอดุมถงึบา้นนายเส่ง

14 จัดจ้างท าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันา 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นางปราณี พจิิตร นางปราณี พจิิตร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0165/61
เด็กเล็กบา้นแกม้อน้ 20,000.-บาท 20,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561

15 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 5,060.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่มหนองสีนวลวสัดุ ร้านหนุ่มหนองสีนวลวสัดุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0168/61
กอ่สร้าง กอ่สร้าง เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 25 มิ.ย.2561

5,060.-บาท 5,060.-บาท

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง

 

 

 


