
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ าง
      วงเงิน    
 จ ัดซื้อจัดจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่แลว เสร็จ

1. จัดซื้อลําโพง 7,062.00      7,062.00      เฉพาะเจาะจง บร ิษัท  วีดีโอคอมมิวนิเคช่ันแอนดซัพพลาย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 1 เม.ย. 62 6 เม.ย. 62
7,062.00                บาท ตามเงื่อนไข 55/2562

2. จัดจ างซอมไดรสตารท 1,150.00      1,150.00      เฉพาะเจาะจง อูประเสริฐศิลป เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 1 เม.ย. 62 6 เม.ย. 62
1,150.00                บาท ตามเงื่อนไข 48/2562

3. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 703.00         703.00         เฉพาะเจาะจง รานลุงหวัน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 2 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62
703.00                   บาท ตามเงื่อนไข 56/2562

4. จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ 16,000.00     16 ,000.00     เฉพาะเจาะจง ไทยรุงยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 4 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62
16,000.00               บาท ตามเงื่อนไข 57/2562

5. จัดจ างทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 5 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62
345.00                   บาท ตามเงื่อนไข 49/2562

6. จัดจ างทําภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แตงนวม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 5 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62
3,500.00                บาท ตามเงื่อนไข 50/2562

7. จัดซื้อน้ําดื่ม 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 5 เม.ย. 62 13 เม.ย. 62
1,200.00                บาท ตามเงื่อนไข 58/2562

8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 5 เม.ย. 62 13 เม.ย. 62
2,000.00                บาท ตามเงื่อนไข 59/2562

9. จัดจ างซอมแอร 6,730.00      6,730.00      เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ  พูลทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 9 เม.ย. 62 12 เม.ย. 62
หองสํานักปลัด 6,730.00                บาท ตามเงื่อนไข 52/2562

10. จัดจ างซอมแอร 12 ,350.00     12 ,350.00     เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ  พูลทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 9 เม.ย. 62 12 เม.ย. 62
หองกองการศึกษา 12,350.00               บาท ตามเงื่อนไข 53/2562

11. จัดจ างซอมแอร 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ  พูลทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 9 เม.ย. 62 12 เม.ย. 62
หองกองคลัง 1,000.00                บาท ตามเงื่อนไข 54/2562

12. จัดจ างปรับปรุงเว็บไซค 7,900.00      7,900.00      เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ  พูลทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 9 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62
7,900.00                บาท ตามเงื่อนไข 55/2562

13. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 11 ,122.65     11 ,122.65     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 22 เม.ย. 62 25 เม.ย. 62
11,122.65               บาท ตามเงื่อนไข 60/2562

14. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9,929.60      9,929.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 22 เม.ย. 62 25 เม.ย. 62
9,929.60                บาท ตามเงื่อนไข 61/2562

15. จัดจ างกําจ ัดสิ่งปฏิกูล 1,100.00      1,100.00      เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร กองเกิด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 9 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62
1,100.00                บาท ตามเงื่อนไข 56/2562

16. จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 208,498.05   208,498.05   เฉพาะเจาะจง บริษัท วรวัตรเต็นท แอนด ดีไซต จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 24 เม.ย. 62 8 พ.ค. 62
208,498.05             บาท ตามเงื่อนไข 61/2562

17. จัดจ างทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 4,150.00      4,150.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 24 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62
(โครงการพิธีเปดตานยาเสพติดฯ ม.8) 4,150.00                บาท ตามเงื่อนไข 57/2562

18. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 2,090.00      2,090.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 25 เม.ย. 62 16 เม.ย. 62
2,090.00                บาท ตามเงื่อนไข 63/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจ ัดจางในรอบเดือนเมษายน 2562
องคการบริหารสวนตําบลดอนโพธิ์

วันที่ 30 เมษายน 2562

     รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เลขท่ีและว ันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

บร ิษัท  วีดีโอคอมมิวนิเคช่ันแอนดซัพพลาย จํากัด

รานพิมลภัณฑ

บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด

นายนิรันดร กองเกิด

บริษัท วรวัตรเต็นท แอนด ดีไซต จํากัด

นายบุญโฮม  กลาทน

นายวรเทพ  พูลทอง

นายวรเทพ  พูลทอง

นายวรเทพ  พูลทอง

บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด

นางปราณี  แตงนวม

นายบุญโฮม  กลาทน

รานพิมลภัณฑ

นายวรเทพ  พูลทอง

อูประเสริฐศิลป

รานลุงหวัน

ไทยรุงยนต

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด



19. จัดจ างซอมรถยนตสวนกลาง 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง อูประเสริฐศิลป เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 25 เม.ย. 62 2 พ.ค. 62
3,500.00                บาท ตามเงื่อนไข 58/2562

20. จัดจ างทําตรายาง 3,770.00      3,770.00      เฉพาะเจาะจง รานสระแกวบล็อค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 25 เม.ย. 62 2 พ.ค. 62
3,770.00                บาท ตามเงื่อนไข 59/2562

21. จัดจ างทําตรายาง 3,310.00      3,310.00      เฉพาะเจาะจง รานสระแกวบล็อค เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 25 เม.ย. 62 2 พ.ค. 62
3,310.00                บาท ตามเงื่อนไข 60/2562

22. จัดจ างทําปายไวนิล 489.00         489.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 25 เม.ย. 62 26 เม.ย. 62
489.00                   บาท ตามเงื่อนไข 61/2562

23. จัดจ างทําอาหาร ศพด. 7,200.00      7,200.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจ ิรประภา  เรืองเกษม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 30 เม.ย. 62 31 พ.ค. 62
(ประจําดือนพฤษภาคม 2562) 7,200.00                บาท ตามเงื่อนไข 62/2562

24. จัดจ างทําปายไวนิล 2,880.00      2,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 30 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62
2,880.00                บาท ตามเงื่อนไข 63/2562

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด

นางสาวจ ิรประภา  เรืองเกษม

บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด

อูประเสริฐศิลป

รานสระแกวบล็อค

รานสระแกวบล็อค


