
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จัดจ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 25,006.97  - เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้าเจริญค้า บริษทัโตโยต้าเจริญค้า เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 32/2560

องค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ หมายเลข ราชบรีุ (1961) จ ากดั ราชบรีุ (1961) จ ากดั เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี8 ก.ย. 2560
ทะเบยีน กฉ437ราชบรีุ 25,006.97 บาท 25,006.97 บาท

2 จัดจ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 29,014.12  - เฉพาะเจาะจง บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) บริษทั ชยัรัชการ (กรุงเทพ) เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 33/2560
องค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ หมายเลข จ ากดั จ ากดั เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี11 ก.ย.2560
ทะเบยีน บย6580 ราชบรีุ 29,014.12 บาท 29,014.12 บาท

3 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 387.61         - เฉพาะเจาะจง บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั บริษทัราชบรีุองิค์เจท จ ากดั เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 34/2560
จ านวน 1 ปา้ย  387.60.-บาท 387.60.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี11 ก.ย.2560

4 จัดจ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 3,000.00      - เฉพาะเจาะจง นางสมัย จ ารูญจารีต นางสมัย จ ารูญจารีต เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 35/2560
โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน120ชดุ  - 3,000.-บาท 3,000.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี11 ก.ย.2560

5 จัดจ้างท าอาหารกลางวนั ตามโครงการ 2,700.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ประจิม สามทองกล่ า น.ส.ประจิม สามทองกล่ า เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 36/2560
เศรษฐกจิพอเพยีง 2,700.-บาท 2,700.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี11 ก.ย.2560

6 จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการผลิตสบู่และยาสระผม 18,630.00    - เฉพาะเจาะจง ร้าน บบี ีเฮิร์บ ร้าน บบี ีเฮิร์บ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 42/2560
ตามโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 18,630.-บาท 18,630.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี12 ก.ย.2560

7 จัดซ้ือสารส้มกรองน้ าใส ของระบบประปา 6,120.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน พพี ีพาณิชย์ ร้าน พพี ีพาณิชย์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 43/2560
หมู่ท่ี7 บา้นพมุ่วง 360กโิลกรัม 6,120.-บาท 6,120.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี12 ก.ย.2560

8 จัดจ้างท าตรายาง อบต.แกม้อน้ 250.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 37/2560
250.-บาท 250.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี14 ก.ย.2560

9 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส านักปลัดฯ) 11,353.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย ร้านไอเดีย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 44/2560
11,353.-บาท 11,353.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี14 ก.ย.2560

10 จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 12,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีพงษก์ารยาง ร้านพรีพงษก์ารยาง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 45/2560
กฉ 437 ราชบรีุ 12,000.-บาท 12,000.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี15 ก.ย.2560
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
11 จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 76,000        - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีพงษก์ารยาง ร้านพรีพงษก์ารยาง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 46/2560

บย 6580 ราชบรีุ (รถบรรทุกน้ า) 76,000.-บาท 76,000.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี 15 ก.ย.2560
12 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. 213,486 213,486 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 47/2560

ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2560(ปดิเทอม)  จ ากดั(ในพระบรมราชปูถมัภ์)  จ ากดั(ในพระบรมราชปูถมัภ์) เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี19 ก.ย.2560
จ านวน 27,300 กล่อง 213,486.-บาท 213,486.-บาท

13 จัดซ้ือวสัดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด. 8,758.40    8,758.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 48/2560
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2560(ปดิเทอม)  จ ากดั(ในพระบรมราชปูถมัภ์)  จ ากดั(ในพระบรมราชปูถมัภ์) เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี19 ก.ย.2560
จ านวน 1,120 กล่อง 8,758.40.-บาท 8,758.40.-บาท

14 จัดซ้ือสายดับเพลิงสีแดง ขนาด2.5นิ้ว 28,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านสมพลเคมีไฟร์ ร้านสมพลเคมีไฟร์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 49/2560
พร้อมขอ้ต่อ ยาวเส้นละ20เมตร จ านวน2เส้น 28,000.-บาท 28,000.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี19 ก.ย.2560

15 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองสองตอน- 37,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายบญุมี มั่นคง นายบญุมี มั่นคง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 39/2560
หนองชา้งตาย พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 37,000.-บาท 37,000.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี21 ก.ย.2560

16 จัดจ้างถา่ยเอกสารเขา้เล่ม ขอ้บญัญัติ 5,744.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านจอมบงึการพมิพแ์อนด์คอมร้านจอมบงึการพมิพแ์อนด์คอม เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 40/2560
องค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ 5,744.-บาท 5,744.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี21 ก.ย.2560

17 จัดจ้างท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,250.00     - เฉพาะเจาะจง นางสมัย จ ารูญจารีต นางสมัย จ ารูญจารีต เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 41/2560
(ประชมุสภา) จ านวน 50ชดุ 1,250.-บาท 1,250.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี22 ก.ย.2560

18 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน800ถงุ 80,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายนิพล รักอู่ นายนิพล รักอู่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 50/2560
80,000.-บาท 80,000.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี 27 ก.ย.2560

19 จ้างเหมาบริการเปน็รายบคุคลปฏิบติัหน้าท่ี 109,500.00 109,500 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา กลมวงษ์ นายสัญญา กลมวงษ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 42/2560
เกีย่วกบัการขบัรถยนต์ (รถพยาบาลฉกุเฉนิ) 109,500.-บาท 109,500.-บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี 29 ก.ย.2560
ประจ าปงีบประมาณ 2561 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา

หรือจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

20 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กรณีการซ้ือ  -  - เฉพาะเจาะจง ร้านดาวรังสรรค์บริการ ร้านดาวรังสรรค์บริการ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 52/2560
น้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถงึ 10,000 ลิตร และไม่มี (-)บาท (-)บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี 29 ก.ย.2560
ภาชนะเกบ็รักษาน้ ามันเชื้อเพลิง
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบยีน
1. กฉ 437 ราชบรีุ
2. กน 4207  ราชบรีุ
3. กบ 4901 ราชบรีุ
4. กลฉ 204 ราชบรีุ และครุภัณฑ์อืน่ท่ีต้อง
ใชน้้ ามัน

21 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กรณีการซ้ือ  -  - เฉพาะเจาะจง ร้านดาวรังสรรค์บริการ ร้านดาวรังสรรค์บริการ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 53/2560
น้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถงึ 10,000 ลิตร และไม่มี (-)บาท (-)บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี 29 ก.ย.2560
ภาชนะเกบ็รักษาน้ ามันเชื้อเพลิง
รถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์
หมายเลขทะเบยีน บย 6580 ราชบรีุ

22 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กรณีการซ้ือ  -  - เฉพาะเจาะจง ร้านดาวรังสรรค์บริการ ร้านดาวรังสรรค์บริการ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้องตาม 54/2560
น้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถงึ 10,000 ลิตร และไม่มี (-)บาท (-)บาท เง่ือนไขในวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวนัท่ี 29 ก.ย.2560
ภาชนะเกบ็รักษาน้ ามันเชื้อเพลิง
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบยีน
1. บท 9606 ราชบรีุ
2. 83-0312 ราชบรีุ (รถกระเชา้)

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างล าดับท่ี
ราคากลาง
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