
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้้า 3,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านปู้การไฟฟา้ ร้านปู้การไฟฟา้ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0191/61

อเนกประสงค์ ดังนี้ 3,500.-บาท 3,500.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 1 ส.ค. 2561
 - สายไฟ ตลับฟวิส์ 1 ชดุ
 - ดวงไฟ หลอดไฟท่ัวไป 12 ดวง
 - ดีเลย์ และสวทิซ์ดึง 2 ชดุ
 - ค่าแรง

2 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล ขนาด 2.80x4.80 ม. 2,016.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมสิน ร้านนิยมสิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0192/61
2,016.-บาท 2,016.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 2561

3 จัดซ้ือ ผ้าบลููค สีฟา้ ขนาด 44/5 x60 หลา 4,350.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0193/61
4,350.-บาท 4,350.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 2561

4 จัดซ้ือปา้ยสามเหล่ียมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 11,000.00  - เฉพาะเจาะจง สมพล เคมีไฟร์ สมพล เคมีไฟร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0194/61
2 ระบบ จ้านวน 1 ชดุ 11,000.-บาท 11,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 2561

5 จัดซ้ือปา้ยจราจร 14,000.00  - เฉพาะเจาะจง สมพล เคมีไฟร์ สมพล เคมีไฟร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0195/61
14,000.-บาท 14,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 2561

6 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับส้านักงาน 16,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชบรีุ โอ เอ หจก.ราชบรีุ โอ เอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0196/61
จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ้านวน 1 เคร่ือง 16,000.-บาท 16,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 2561

7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงานประมวล 22,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชบรีุ โอ เอ หจก.ราชบรีุ โอ เอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0197/61
(จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จ้านวน 1 22,000.-บาท 22,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 2561
เคร่ือง

8 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction 7,700.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชบรีุ โอ เอ หจก.ราชบรีุ โอ เอ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0197/61
แบบฉดีผงหมึก(Inkjet) จ้านวน 1 เคร่ือง 7,000.-บาท 7,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 2561

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล้าดับท่ี วธิซ้ืีอ/จ้างราคากลาง

 

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

หรือจ้าง
9 จัดซ้ืออปุกรณ์ตามโครงการสร้างภูมิ 1,250.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0199/61

คุ้มกนัทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน 1,250.-บาท 1,250.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 7 ส.ค. 2561
10 จ้างท้าปา้ยไวนิลตามโครงการสร้างภูมิ 362.25           - เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมสิน ร้านนิยมสิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0200/61

คุ้มกนัทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน 362.25.-บาท 362.25.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 7 ส.ค. 2561
11 จ้างซ่อมแซมประตูส้านักงานและประตู 1,000.00        - เฉพาะเจาะจง นายปรนัย ศรีอทุารวงศ์ นายปรนัย ศรีอทุารวงศ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0201/61

อาคารปอ้งกนัฯ ขององค์การบริหารส่วน 1,000.-บาท 1,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 14ส.ค. 2561
ต้าบลแกม้อน้

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะท้างานพร้อมเกา้อี้ 16,500.00      - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุแต่งบา้น จ้ากดั บริษทั ราชบรีุแต่งบา้น จ้ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0202/61
กองการศึกษาฯ 16,500.-บาท 16,500.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 8 ส.ค. 2561

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปดิ 16,500.00      - เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชบรีุแต่งบา้น จ้ากดั บริษทั ราชบรีุแต่งบา้น จ้ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0203/61
16,500.-บาท 16,500.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 8 ส.ค. 2561

14 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (ยางมะตอยส้าร็จรูป) 50,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน แคท แอสฟลัท์ ร้าน แคท แอสฟลัท์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0204/61
50,000.-บาท 50,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 8 ส.ค. 2561

15 จ้างถา่ยเอกสารและเขา้เล่มร่าง 2,144.00        - เฉพาะเจาะจง จอมบงึการพมิพ ์แอนด์ คอม จอมบงึการพมิพ ์แอนด์ คอม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0205/61
ขอ้บญัญัติ องค์การบริหารส่วนต้าบล 2,144.-บาท 2,144.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 14 ส.ค. 2561
แกม้อน้ เร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจ้า
ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 จ้านวน 
32 เล่ม

16 จ้างเหมาซักผ้าบลููค 550.00           - เฉพาะเจาะจง นายนพดล ชาวโคกหม้อ นายนพดล ชาวโคกหม้อ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0206/61
 - ผ้าบลููค สีเหลือง จ้านวน 3 ผืน 550.-บาท 550.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 15 ส.ค. 2561
 - ผ้าบลููค สีขาว    จ้านวน 1 ผืน

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล้าดับท่ี
ราคากลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง

 

 

 



-3- 

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
17 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,790.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านสวสัดีเภสัช ร้านสวสัดีเภสัช เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0208/61

5,790.-บาท 5,790.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 15 ส.ค. 2561
18 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน กองการศึกษาฯ 57,180.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0209/61

57,180.-บาท 57,180.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 16 ส.ค. 2561
19 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 18,239.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0210/61

กองการศึกษาฯ 18,239.-บาท 18,239.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 16 ส.ค. 2561
20 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,500.00        - เฉพาะเจาะจง บริษทั บ.ีพ.ีซีซีทีว ี บริษทั บ.ีพ.ีซีซีทีว ี เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0209/61

กล้องวงจรปดิ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั อนิเตอร์เนชั่นแนล จ้ากดั เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 16 ส.ค. 2561
8,500.-บาท 8,500.-บาท

21 จ้างท้าปา้ยไวนิลตามโครงการปอ้งกนั 450.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมสิน ร้านนิยมสิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0209/61
อบุติัเหตุในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 450.-บาท 450.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 16 ส.ค. 2561

22 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,400.00      - เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีพงษ ์การยาง จ้ากดั บริษทั พรีพงษ ์การยาง จ้ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0213/61
12,400.-บาท 12,400.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 17 ส.ค. 2561

23 จ้างท้าปา้ยไวนิลตามโครงการอบรมให้ 300.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมสิน ร้านนิยมสิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0214/61
ความรู้เกีย่วกบัระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ 300.-บาท 300.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 2561

24 จัดซ้ืออปุกรณ์โครงการอบรมใหค้วามรู้ 1,500.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0215/61
เกีย่วกบัระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ 1,500.-บาท 1,500.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 2561

25 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 5,500.00        - เฉพาะเจาะจง โชคกิตติชยัเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส โชคกิตติชยัเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0216/61
5,500.-บาท 5,500.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 21 ส.ค. 2561

26 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 10,316.94      - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเจริญค้า ราชบรีุ บ.โตโยต้าเจริญค้า ราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0217/61
รถยนต์หมายเลขทะเบยีน กฉ 437 (1961)จา้กัด สาขาท่ี00002 (1961)จา้กัด สาขาที่00002 เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 23 ส.ค. 2561
ราชบรีุ 10,316.94.-บาท 10,316.94.-บาท

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล้าดับท่ี
ราคากลาง

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

หรือจ้าง
27 จ้างเหมาท้าปา้ไวนิล ขนาด1.20x2.00 360.00           - เฉพาะเจาะจง ร้านนิยมสิน ร้านนิยมสิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0218/61

เมตร จ้านวน 1 ปา้ย 360.-บาท 360.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 27 ส.ค. 2561
28 จ้างเหมาท้าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันา 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นางปราณี พจิิตร นางปราณี พจิิตร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0219/61

เด็กเล็กบา้นแกม้อน้ ประจ้าเดือน 20,000.-บาท 20,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 28 ส.ค. 2561
กนัยายน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถานศึกษา

29 จัดซ้ือวคัซีนตามโครงการปอ้งกนัโรค 103,740.00   - เฉพาะเจาะจง เค เอส เอน็ เทรดด้ิง เค เอส เอน็ เทรดด้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0220/61
พษิสุนัขบา้ 103,740.-บาท 103,740.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 28 ส.ค. 2561

30 จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 118,000.00   - เฉพาะเจาะจง บ.ท๊อปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จา้กัด บ.ทอ๊ปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จา้กัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0221/61
118,000.-บาท 118,000.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 29 ส.ค. 2561

31 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 107,042.80   - เฉพาะเจาะจง บ.พิบลูย์ การไฟฟ้า ไปป ์จา้กัด บ.พิบลูย์ การไฟฟ้า ไปป ์จา้กัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0222/61
107,042.80.-บาท 107,042.80.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 16 ส.ค. 2561

32 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,900.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบรีุ ไบโอ เทรดด้ิง ร้านเพชรบรีุ ไบโอ เทรดด้ิง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม CNTR-0223/61
สัญญาณไฟกระพริบ 11,900.-บาท 11,900.-บาท เง่ือนไขทีก่้าหนด ลงวนัท่ี 30 ส.ค. 2561
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