
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
      วงเงิน    
 จัดซื้อจัดจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่แลวเสร็จ

1. จางเหมาคนงานทั่วไป 96,000.00     96,000.00     เฉพาะเจาะจง นายทับ  นาคเกตุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ บันทึกตกลงจาง 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
(เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย) 96,000.00              บาท ตามเงื่อนไข 1/2562

2. จางเหมาคนงานทั่วไป 96,000.00     96,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  ใจคง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ บันทึกตกลงจาง 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
(ดูแลทําความสะอาดศูนยเด็กเล็กฯ) 96,000.00              บาท ตามเงื่อนไข 2/2562

3. จางเหมาคนงานทั่วไป 24,000.00     24,000.00     เฉพาะเจาะจง นายทับ  นาคเกตุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ บันทึกตกลงจาง 1 ต.ค. 61 31 ธ.ค. 61
(ปฏิบัติงานดานบุคลากรและขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย) 24,000.00              บาท ตามเงื่อนไข 3/2562

4. จัดซ้ือคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณราพงศ บริการ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 1 ต.ค. 61 30 ก.ย. 62
100,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 1/2562

5. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 1 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61
(คาหนังสือพิมพ ประจําเดือนตุลาคม 2561) 2,100.00                บาท ตามเงื่อนไข 2/2562

6. จัดจางทําอาหาร ศพด. 5,460.00      5,460.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 1 ต.ค. 61 31 ต.ค. 61
(ประจําเดือนตุลาคม 2561) 5,460.00                บาท ตามเงื่อนไข 1/2562

7. จางจางปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ดอนโพธิ์ 273,000.00   273,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.มานะกิจกลาสแอนดซัพพลาย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ สัญญาจาง 11 ต.ค. 61 9 พ.ย. 61
273,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 1/2562

8. จัดจางทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 3 ต.ค. 61 8 ต.ค. 61
(โครงการทําดีเพื่อพอหลวง วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) 345.00                  บาท ตามเงื่อนไข 2/2562

9. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 12,349.00     12,349.00     เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61
12,349.00              บาท ตามเงื่อนไข 3/2562

10. จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง รานสัมฤทธิ์การไฟฟา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61
8,000.00                บาท ตามเงื่อนไข 4/2562

11. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 44,265.90     44,265.90     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61
44,265.90              บาท ตามเงื่อนไข 5/2562

12. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 2,200.00      2,200.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 31 ต.ค. 61 30 พ.ย. 61
(คาหนังสือพิมพ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561) 2,200.00                บาท ตามเงื่อนไข 6/2562

13. จัดจางทําอาหาร ศพด. 7,480.00      7,480.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 31 ต.ค. 61 30 พ.ย. 61
(ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561) 7,480.00                บาท ตามเงื่อนไข 3/2562

14. จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมพาสเจอรไรส) 186,214.00   186,214.00   เฉพาะเจาะจง องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ สัญญาซื้อ 31 ต.ค. 61 31 มี.ค. 62
ชวงเปดภาคเรียนที่ 2/2561 186,214.00             บาท ตามเงื่อนไข 1/2562

องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หจก.ณราพงศ บริการ

รานไทยวิทยา

นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

     รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

นายทับ  นาคเกตุ

นางสาวกาญจนา  ใจคง

องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์

บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด

หจก.มานะกิจกลาสแอนดซัพพลาย

รานไทยวิทยา

นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม

รานพิมลภัณฑ

นายทับ  นาคเกตุ

รานสัมฤทธิ์การไฟฟา


