
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ าง
      วงเงิน    
 จ ัดซื้อจัดจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่แลว เสร็จ

1. จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 31,945.00     31 ,945.00     เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 3 พ.ค. 62 10 พ.ค. 62
31,945.00               บาท ตามเงื่อนไข 65/2562

2. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,255.00      6,255.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 13 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62
6,255.00                บาท ตามเงื่อนไข 66/2562

3. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,339.00      7,339.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 13 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62
7,339.00                บาท ตามเงื่อนไข 67/2562

4. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,958.00      2,958.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 13 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62
2,958.00                บาท ตามเงื่อนไข 68/2562

5. จัดจ างเหมารถปรับอากาศ จ ํานวน 2 ชั้น 45,000.00     45 ,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยวัฒน แทรเวล จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 15 พ.ค. 62 31 พ.ค. 62
45,000.00               บาท ตามเงื่อนไข 64/2562

6. จัดจ างทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 15 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62
345.00                   บาท ตามเงื่อนไข 65/2562

7. จัดซื้อของสมนาคุณ 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 15 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62
2,000.00                บาท ตามเงื่อนไข 69/2562

8. จัดซื้อชุดไทยธรรม 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทรฉาย นามประเสริฐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 15 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62
300.00                   บาท ตามเงื่อนไข 70/2562

9. จัดซื้อน้ําดื่มและน้ําแข็ง 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง นางสายฝน  มีเสมา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 15 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62
300.00                   บาท ตามเงื่อนไข 71/2562

9. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม 211,218.00   211,218.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กลุมผ ูเล้ียงโคนมเขื่อนปาสัก เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาซื้อ 15 พ.ค. 62 10 ต.ค. 62
211,218.00             บาท ตามเงื่อนไข 3/2562

10. จัดจ างทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 1,125.00      1,125.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 15 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62
1,125.00                บาท ตามเงื่อนไข 66/2562

11. จัดจ างทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 6,350.00      6,350.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 21 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62
(โครงการพิธีเปดตานยาเสพติดฯ ม.5) 6,350.00                บาท ตามเงื่อนไข 67/2562

12. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายลําตาคราม หมูที่ 4 146,000.00   146,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 22 พ.ค. 62 7 ก.ค. 62
146,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 9/2562

13. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายลํารางตาคราม (ฝงขวา) 485,000.00   485,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 22 พ.ค. 62 7 ก.ค. 62
หมูท่ี 4 485,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 10/2562

14. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายกระทุมราย หมูที่ 5 203,000.00   203,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 22 พ.ค. 62 7 ก.ค. 62
203,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 11/2562

15. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหางชะโด หมูท่ี 6 440,000.00   440,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 22 พ.ค. 62 7 ก.ค. 62
440,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 12/2562

16. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังวงแหวน หมูท่ี 1 375,000.00   375,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 22 พ.ค. 62 7 ก.ค. 62
375,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 13/2562

รานพิมลภัณฑ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจ ัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

     รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เลขท่ีและว ันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

หจก.ธนะสา ก อสราง

รานพิมลภัณฑ

รานพิมลภัณฑ

รานพิมลภัณฑ

หจก.ธนะสา ก อสราง

หจก.ธนะสา ก อสราง

หจก.ธนะสา ก อสราง

หจก.ธนะสา ก อสราง

นางสายฝน  มีเสมา

หจก.กลุมผูเลี้ยงโคนมเขื่อนปาสัก

นายบุญโฮม  กลาทน

นายบุญโฮม  กลาทน

บริษัท ชัยวัฒน แทรเวล จํากัด

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด

รานพิมลภัณฑ

นางจันทรฉาย นามประเสริฐ


