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งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
      วงเงิน     
จัดซ้ือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1. จ้ำงเหมำบริกำร 96,000.00     96,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวแสงดำว  แดงสีดำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64
96,000.00               บำท ตำมเง่ือนไข 1 /2564

2. จ้ำงเหมำบริกำร 48,000.00     48,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิชัย  อภัยนอก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1 ต.ค. 63 31 มี.ค. 64
48,000.00               บำท ตำมเง่ือนไข 2 /2564

3. จ้ำงเหมำบริกำร 48,000.00     48,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยสำทิตย์  ศรีเจิม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1 ต.ค. 63 31 มี.ค. 64
48,000.00               บำท ตำมเง่ือนไข 3 /2564

4. จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00    100,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก. ณ รำพงศ์ บริกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64
100,000.00              บำท ตำมเง่ือนไข 1 /2564

5. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,000.00       2,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยวิทยำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 1 ต.ค. 63 31 ต.ค. 63
2,000.00                 บำท ตำมเง่ือนไข 2 /2564

7. จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,800.00       2,800.00       เฉพำะเจำะจง นำงจ ำรัส  บุญรอด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 7 ต.ค. 63 8 ต.ค. 63
2,800.00                 บำท ตำมเง่ือนไข 4 /2564

8. จัดจ้ำงท ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 500.00          500.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติพร  ปลีกล้ ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63
500.00                    บำท ตำมเง่ือนไข 1 /2564

10. จัดจ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 470.00          470.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 15 ต.ค. 63 20 ต.ค. 63
470.00                    บำท ตำมเง่ือนไข 2 /2564

11. จัดจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 1,725.00       1,725.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 15 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63
1,725.00                 บำท ตำมเง่ือนไข 3 /2564

12. จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 22,465.00     22,465.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสัมฤทธ์ิกำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 21 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63
22,465.00               บำท ตำมเง่ือนไข 6 /2564

13. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,320.00     23,320.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีอำร์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 21 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63
23,320.00               บำท ตำมเง่ือนไข 7 /2564

14. จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1,890.00       1,890.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 22 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63
1,890.00                 บำท ตำมเง่ือนไข 4 /2564

15. จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 380.00          380.00          เฉพำะเจำะจง อูป่ระเสริฐศิลป์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขท่ี 28 ต.ค. 63 31 ต.ค. 63
380.00                    บำท ตำมเง่ือนไข 5 /2564

นำงสำวฐิติพร  ปลีกล้ ำ ใบส่ังจ้ำง

ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท ใบส่ังจ้ำง

นำงจ ำรัส  บุญรอด ใบส่ังซ้ือ

หจก. ณ รำพงศ์ บริกำร

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธ์ิ

วันท่ี 30 ตุลำคม 2563

บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด ใบส่ังจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ีแล้วเสร็จ

นำงสำวแสงดำว  แดงสีดำ

ร้ำนไทยวิทยำ

บันทึกตกลงจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

นำยสำทิตย์  ศรีเจิม

นำยศักด์ิชัย  อภัยนอก บันทึกตกลงจ้ำง

บันทึกตกลงจ้ำง

ร้ำนฟิวเจอร์สมำร์ท ใบส่ังจ้ำง

อูป่ระเสริฐศิลป์ ใบส่ังจ้ำง

ใบส่ังซ้ือ

ร้ำนสัมฤทธ์ิกำรไฟฟ้ำ ใบส่ังซ้ือ

บริษัท ดีอำร์ เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด ใบส่ังซ้ือ

ใบส่ังซ้ือ


