
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

วันที่    เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 26,995.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0096/61

26,995.-บาท 26,995.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 5 มี.ค. 2561
2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์รถยนต์ 9,600.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านปู้การไฟฟา้ ร้านปู้การไฟฟา้ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0096/61

หมายเลขทะเบยีน บท9606 9,600.-บาท 9,600.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 7 มี.ค. 2561
3 จ้างเหมา(เชา่)เคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 27,312.75  - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชบรีุดิจิตอล พร้ินต้ิง หจก.ราชบรีุดิจิตอล พร้ินต้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0039/61-2

10 เดือน ต้ังแต่เดือน ธนัวาคม 2560 ถงึ .-บาท .-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 9 มี.ค. 2561
เดือนกนัยายน 2561

4 จ้างท าปา้ยไวนิลตามโครงการศึกษานอกสถาน 481.50         - เฉพาะเจาะจง บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0037/61-3
ท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแกม้อน้ 481.50บาท 481.50บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 12 มี.ค. 2561

5 จ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามโครงการ 4,800.00      - เฉพาะเจาะจง นายสมพศิ เปล่ียนเพง็ นายสมพศิ เปล่ียนเพง็ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0099/61
ศึกษานอกสถานท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4,800.-บาท 4,800.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 12 มี.ค. 2561
บา้นแกม้อน้

6 จ้างเหมาบริการรายบคุคล ต้ังแต่เดือน 6,100.00      - เฉพาะเจาะจง นายเกษม ศิริมณี นายเกษม ศิริมณี เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0077/612
กมุภาพนัธ ์ถงึเดือน กนัยายน 2561 รวม 6,100.-บาท 6,100.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 13 มี.ค. 2561
8 เดือน ใหป้ฏิบติังานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกม้อน้ในงานด้านงานชา่งโยธา

7 จ้างท าพานพุม่ดอกไม้สด จ านวน 1 พาน 500.00         - เฉพาะเจาะจง นางสาวนัดชนก ชเูลิศ นางสาวนัดชนก ชเูลิศ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0100/61
ใชใ้นงานวนัท้องถิ่นไทย 500.-บาท 500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 14 มี.ค. 2561

8 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 15,900.00    - เฉพาะเจาะจง บญุมากเคมีคอลซัพพลาย บญุมากเคมีคอลซัพพลาย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0101/61
19,500.-บาท 19,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 มี.ค. 2561

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

หรือจ้าง
9 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ดังนี้ 2,400.00        - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัราชบรีุ โอเอ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัราชบรีุ โอเอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0102/61

1.เปล่ียน DVD จ านวน 1 ตัว 2,400.-บาท 2,400.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 15 มี.ค. 2561
2.เปล่ียนเพาเวอร์ซัพพลาย จ านวน 1ตัว
3.ลงโปรแกรม จ านวน 1 เคร่ือง

10 จ้างท าปา้ยโครงการแขง่ขนัทักษะวชิา 481.50           - เฉพาะเจาะจง บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0104/61
การเด็กปฐมวยั 481.50.-บาท 481.50.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 16 มี.ค. 2561

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 22,500.00      - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัราชบรีุ โอเอ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัราชบรีุ โอเอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0105/61
22,500.-บาท 22,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 16 มี.ค.2561

12 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 2,300.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัดีเภสัช ร้านสวสัดีเภสัช เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0106/61
2,300.-บาท 2,300.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 19 มี.ค. 2561

13 โครงการศึกษานอกสถานท่ีศูนย์พฒันา 4,350.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านส่ือเรียนรู้ ร้านส่ือเรียนรู้ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0107/61
เด็กเล็กบา้นแกม้อน้ 4,350.-บาท 4,350.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 19 มี.ค. 2561

14 จ้างเหมา(เชา่)รถบสั ตามโครงการ 24,000.00      - เฉพาะเจาะจง บริษทัเจมส์แอนด์จูนแทรเวล บริษทัเจมส์แอนด์จูนแทรเวล เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0108/61
ศึกษานอกสถานท่ีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 24,000.-บาท 24,000.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี19 มี.ค. 2561
บา้นแกม้อน้ จ านวน 2 คัน

15 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ 520.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านมนต์ชยัวสัดุกอ่สร้าง ร้านมนต์ชยัวสัดุกอ่สร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0109/61
1.กระเบื้อง ขนาด1.2เมตร 15แผ่น 520.-บาท 520.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี23 มี.ค. 2561
2.กระเบื้องครอบ20องศา 2 แผ่น

16 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการปอ้งกนั 642.00           - เฉพาะเจาะจง บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0110/61
โรคพษิสุนัขบา้ 642.-บาท 642.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี23 มี.ค. 2561

17 จ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี 6,750.00        - เฉพาะเจาะจง นายสมพศิ เปล่ียนเพง็ นายสมพศิ เปล่ียนเพง็ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0112/61
แอลกอฮอล์พร้อมอาหารวา่งและ 6,750.-บาท 6,750.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี27 มี.ค. 2561
เคร่ืองด่ืม

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

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

หรือจ้าง
18 จัดซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 7,500.00  - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อกัษรศีล หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อกัษรศีล เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0113/61

วชิาการเด็กปฐมวยัใชใ้นการแขง่ขนั 7,500.-บาท 7,500.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561
19 จัดซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการแขง่ขนัทักษะ 2,925.00      - เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อกัษรศีล หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อกัษรศีล เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0111/61

วชิาการเด็กปฐมวยั 2,925.-บาท 2,925.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 30 มี.ค.2561
20 จ้างท าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 19,040.00    - เฉพาะเจาะจง นางปราณี พจิิตร นางปราณี พจิิตร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0114/61

บา้นแกม้อน้ 19,040.-บาท 19,040.-บาท เง่ือนไขทีก่ าหนด ลงวนัท่ี 30 มี.ค.2561

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง

 

 

 



 


