
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
      วงเงิน    
 จัดซื้อจัดจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่แลวเสร็จ

1. จัดจางทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 2 พ.ย. 61 8 ต.ค. 61
(โครงการตานยาเสพติดฯ) 345.00                  บาท ตามเงื่อนไข 4/2562

2. จัดจางทําปายไวนิล 2,850.00      2,850.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกนิษฐา  พินหวง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 2 พ.ย. 61 6 พ.ย. 61
(โครงการพิธีเปดตานยาเสพติดฯ) 2,850.00                บาท ตามเงื่อนไข 5/2562

3. จัดซ้ือวัสดุกอสราง 770.00         770.00         เฉพาะเจาะจง นางจํารัส  บุญรอด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 2 พ.ย. 61 5 พ.ย. 61
770.00                  บาท ตามเงื่อนไข 8/2562

4. จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,580.00      5,580.00      เฉพาะเจาะจง รานสัมฤทธิ์การไฟฟา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 12 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61
5,580.00                บาท ตามเงื่อนไข 10/2562

5. จัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 31,900.00     31,900.00     เฉพาะเจาะจง ราน เค.ที แอร เอ็นจิเนียริ่ง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 12 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61
31,900.00              บาท ตามเงื่อนไข 11/2562

6. จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง 6,800.00      6,800.00      เฉพาะเจาะจง รานฮวดหลี แบตเตอรี่ ลพบุรี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 13 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61
6,800.00                บาท ตามเงื่อนไข 12/2562

7. จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 2,850.00      2,850.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 13 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61
(โครงการพิธีปดตานยาเสพติดฯ) 2,850.00                บาท ตามเงื่อนไข 7/2562

8. จัดจางทําปายไวนิล 2,760.00      2,760.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 13 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61
(โครงการมือถือเกาไป ซีวิตใหมมา) 2,760.00                บาท ตามเงื่อนไข 8/2562

9. จัดจางทําปายไวนิล 2,760.00      2,760.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 13 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61
(โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมูบาน) 2,760.00                บาท ตามเงื่อนไข 9/2562

10. จัดจางทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 9,800.00      9,800.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 19 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61
(โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมูบาน) 9,800.00                บาท ตามเงื่อนไข 10/2562

11. จัดจางซอมเครื่องปริ้นทเตอร 7,169.00      7,169.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 16 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61
7,169.00                บาท ตามเงื่อนไข 11/2562

12. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 12,253.00     12,253.00     เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 21 พ.ย. 61 23 พ.ย. 61
12,253.00              บาท ตามเงื่อนไข 13/2562

13. จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,786.00      3,786.00      เฉพาะเจาะจง รานสัมฤทธิ์การไฟฟา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 21 พ.ย. 61 23 พ.ย. 61
3,786.00                บาท ตามเงื่อนไข 14/2562

14. จัดจางซอมมอไซค 3,320.00      3,320.00      เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  วงษขํา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 27 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61
3,320.00                บาท ตามเงื่อนไข 12/2562

15. จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 13,102.00     13,102.00     เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 29 พ.ย. 61 5 ม.ค. 62
13,102.00              บาท ตามเงื่อนไข 15/2562

16. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 8,303.20      8,303.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61
8,303.20                บาท ตามเงื่อนไข 16/2562

17. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61
(คาหนังสือพิมพ ประจําเดือนธันวาคม 2561) 1,800.00                บาท ตามเงื่อนไข 17/2562

18. จัดจางทําอาหาร ศพด. 7,480.00      6,840.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 30 พ.ย. 61 28 ธ.ค. 61
(ประจําเดือนธันวาคม 2561) 6,840.00                บาท ตามเงื่อนไข 13/2562

19. จัดซ้ือวัสดุกอสราง 1,530.00      1,530.00      เฉพาะเจาะจง รานลุงหวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61

รานไทยวิทยา

รานลุงหวัน

นางสาวจิรประภา  เรืองเกษม

นายบัญชา  วงษขํา

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด

นายบุญโฮม  กลาทน

บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด

รานพิมลภัณฑ

รานสัมฤทธิ์การไฟฟา

รานสัมฤทธิ์การไฟฟา

ราน เค.ที แอร เอ็นจิเนียริ่ง

รานฮวดหลี แบตเตอรี่ ลพบุรี

นายบุญโฮม  กลาทน

รานพิมลภัณฑ

บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

     รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด

นางสาวกนิษฐา  พินหวง

นางจํารัส  บุญรอด



1,530.00                บาท ตามเงื่อนไข 18/2562
20. จัดจางทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 30 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61

(โครงการประชารัฐฯ) 345.00                  บาท ตามเงื่อนไข 14/2562
21. จัดซ้ือของถวายพระ 5,460.00      5,460.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรินทร  สาโมทย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61

(วันพอแหงชาติ) 5,460.00                บาท ตามเงื่อนไข 19/2562
20. จัดจางทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 30 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61

(วันพอแหงชาติ) 345.00                  บาท ตามเงื่อนไข 15/2562
23. จัดซ้ือพันธุไม 16,030.00     16,030.00     เฉพาะเจาะจง นายอกนิษฐ มีฤกษใหญ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61

(โครงการปลูกปาฯ) 16,030.00              บาท ตามเงื่อนไข 20/2562
24. จัดซ้ือน้ําดื่ม 850.00         850.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งซื้อ 30 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61

(โครงการปลูกปาฯ) 850.00                  บาท ตามเงื่อนไข 21/2562
25. จัดจางทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขที่ ใบสั่งจาง 30 พ.ย. 61 5 ธ.ค. 61

(โครงการประชารัฐฯ) 345.00                  บาท ตามเงื่อนไข 16/2562

น.ส.วัชรินทร  สาโมทย

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด

นายอกนิษฐ มีฤกษใหญ

นายบุญโฮม  กลาทน

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จํากัด


