
ล ำดับ
ที่

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
      วงเงิน     
จัดซ้ือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

1. จ้ำงท ำตรำยำง 2,390.00       2,390.00       เฉพำะเจำะจง 2,390.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
2,390.00                 บำท /2564 1 ม.ีค. 64

2. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,400.00       2,400.00       เฉพำะเจำะจง 2,400.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
2,400.00                 บำท /2564 1 ม.ีค. 64

3. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 345.00          345.00          เฉพำะเจำะจง 345.00                          รำคำต่ ำสุด เลขที่
345.00                   บำท /2564 2 ม.ีค. 64

4. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,920.00     15,920.00     เฉพำะเจำะจง 15,920.00                      รำคำต่ ำสุด เลขที่
15,920.00               บำท /2564 2 ม.ีค. 64

5. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,710.00       3,710.00       เฉพำะเจำะจง 3,710.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
3,710.00                 บำท /2564 3 ม.ีค. 64

6. จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 4,285.00       4,285.00       เฉพำะเจำะจง 4,285.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
4,285.00                 บำท /2564 3 ม.ีค. 64

7. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 345.00          345.00          เฉพำะเจำะจง 345.00                          รำคำต่ ำสุด เลขที่
345.00                   บำท /2564 8 ม.ีค. 64

8. จ้ำงท ำอำหำร 920.00          920.00          เฉพำะเจำะจง 920.00                          รำคำต่ ำสุด เลขที่
920.00                   บำท /2564 8 ม.ีค. 64

9. จ้ำงซ่อมแซมประตูห้องกองคลัง 1,800.00       1,800.00       เฉพำะเจำะจง 1,800.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
1,800.00                 บำท /2564 9 ม.ีค. 64

10. จ้ำงซ่อมแซมประตูห้องส ำนักปลัด 3,600.00       3,600.00       เฉพำะเจำะจง 3,600.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
3,600.00                 บำท /2564 9 ม.ีค. 64

11. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยล ำคร้ำม(ฝ่ังซ้ำย) 440,000.00    440,000.00    เฉพำะเจำะจง 443,000.00                    รำคำต่ ำสุด เลขที่
หมู่ท่ี 4 ต ำบลดอนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 443,000.00              บำท /2564 22 ม.ีค. 64

12. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้ำนนำงสำยหยุด 11,600.00     11,600.00     เฉพำะเจำะจง 10,000.00                      รำคำต่ ำสุด เลขที่
หมู่ท่ี 5 ต ำบลดอนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 10,000.00               บำท /2564 22 ม.ีค. 64

13. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังซอยนำยฟัง้ 29,400.00     29,400.00     เฉพำะเจำะจง 28,000.00                      รำคำต่ ำสุด เลขที่
หมู่ท่ี 4 - 5 ต ำบลดอนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 28,000.00               บำท /2564 22 ม.ีค. 64

14. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 2,760.00       2,760.00       เฉพำะเจำะจง 2,760.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
2,760.00                 บำท /2564 16 ม.ีค. 64

10
บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

33

8
หจก.บ้ำนลำยน้ ำ สัญญำจ้ำง วัน/เดือน/ปี

9
หจก.บ้ำนลำยน้ ำ สัญญำจ้ำง วัน/เดือน/ปี

31
ร้ำน อ.มำนะกิจ ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

32
หจก.บ้ำนลำยน้ ำ สัญญำจ้ำง วัน/เดือน/ปี

29
นำงบุญเรือน ควรค ำนึง ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

30
ร้ำน อ.มำนะกิจ ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

53
บริษทั ทรัพย์ทวีเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

28
บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

27
บริษทั ดีอำร์ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั ใบส่ังซ้ือ วัน/เดือน/ปี

52
ร้ำนพิมลภัณฑ์ ใบส่ังซ้ือ วัน/เดือน/ปี

26
ร้ำนพิมลภัณฑ์ ใบส่ังซ้ือ วัน/เดือน/ปี

51
บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธ์ิ

วันที ่31 มีนำคม 2564

     รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ร้ำนสระแก้วบล็อค ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี



ล ำดับ
ที่

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
      วงเงิน     
จัดซ้ือจัดจ้ำง

 รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนโพธ์ิ

วันที ่31 มีนำคม 2564

     รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 3,048.00       3,048.00       เฉพำะเจำะจง 3,048.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
3,048.00                 บำท /2564 16 ม.ีค. 64

16. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 7,680.00       7,680.00       เฉพำะเจำะจง 7,680.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
7,680.00                 บำท /2564 16 ม.ีค. 64

17. ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,280.00       1,280.00       เฉพำะเจำะจง 1,280.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
1,280.00                 บำท /2564 16 ม.ีค. 64

18. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,855.00       3,855.00       เฉพำะเจำะจง 3,855.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
3,855.00                 บำท /2564 16 ม.ีค. 64

19. ซ้ือวัสดุอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 48,288.50     48,288.50     เฉพำะเจำะจง บริษัท  ท.ีดี. แดร่ีฟูด้ส์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขที่
48,288.50               บำท ตำมเง่ือนไข 4 /2564 22 ม.ีค. 64

20. ซ้ือวัสดุอำหำรเสริม (นม) ศพด.ดอนโพธ์ิ 2,971.60       2,971.60       เฉพำะเจำะจง บริษัท  ท.ีดี. แดร่ีฟูด้ส์ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง เลขที่
2,971.60                 บำท ตำมเง่ือนไข 5 /2564 22 ม.ีค. 64

21. ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,320.00       4,320.00       เฉพำะเจำะจง 4,320.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
4,320.00                 บำท /2564 22 ม.ีค. 64

22. จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 14,850.00     14,850.00     เฉพำะเจำะจง 14,850.00                      รำคำต่ ำสุด เลขที่
14,850.00               บำท /2564 23 ม.ีค. 64

23. จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 8,200.00       8,200.00       เฉพำะเจำะจง 8,200.00                        รำคำต่ ำสุด เลขที่
8,200.00                 บำท /2564 25 ม.ีค. 64

24. โครงกำรขุดเจำะบ่อน้ ำบำดำลระบบประปำหมู่บ้ำน 240,000.00    240,000.00    เฉพำะเจำะจง 238,000.00                    รำคำต่ ำสุด เลขที่
หมู่ท่ี 5 (ม.7 - ม.8) ต ำบลดอนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 238,000.00              บำท /2564 30 ม.ีค. 64

25. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยคอกวัว 217,000.00    217,000.00    เฉพำะเจำะจง 215,000.00                    รำคำต่ ำสุด เลขที่
หมู่ท่ี 7 (ช่วงหมู่ท่ี 7) ต ำบลดอนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 215,000.00              บำท /2564 30 ม.ีค. 64

26. โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสำยคอกวัว 104,300.00    104,300.00    เฉพำะเจำะจง 103,000.00                    รำคำต่ ำสุด เลขที่
หมู่ท่ี 7 (ช่วงหมู่ท่ี 8) ต ำบลดอนโพธ์ิ อ ำเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 103,000.00              บำท /2564 30 ม.ีค. 64

27. ซ้ือน้ ำด่ืม โครงกำรวัด ประชำรัฐ สร้ำงสุขฯ 100.00          100.00          เฉพำะเจำะจง 100.00                          รำคำต่ ำสุด เลขที่
100.00                   บำท /2564 25 ม.ีค. 64

28. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,830.00     17,830.00     เฉพำะเจำะจง 17,830.00                      รำคำต่ ำสุด เลขที่
17,830.00               บำท /2564 29 ม.ีค. 64

บริษทั ดีอำร์ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกดั ใบส่ังซ้ือ วัน/เดือน/ปี
58

57

12
หจก.บ้ำนลำยน้ ำ สัญญำจ้ำง วัน/เดือน/ปี

13
นำงสำยฝน  มีเสมำ ใบส่ังซ้ือ วัน/เดือน/ปี

37
หจก.บ้ำนลำยน้ ำ สัญญำจ้ำง วัน/เดือน/ปี

11
หจก.บ้ำนลำยน้ ำ สัญญำจ้ำง วัน/เดือน/ปี

ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี
36

บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

บริษัท  ท.ีดี. แดร่ีฟูด้ส์ จ ำกัด สัญญำซ้ือ วัน/เดือน/ปี

ร้ำนพิมลภัณฑ์ ใบส่ังซ้ือ วัน/เดือน/ปี

54
ร้ำนพิมลภัณฑ์ ใบส่ังซ้ือ

บริษัท  ท.ีดี. แดร่ีฟูด้ส์ จ ำกัด สัญญำซ้ือ

56
อูป่ระเสริฐศิลป์

วัน/เดือน/ปี
55

34
บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี

35
นำงสำยฝน  มีเสมำ ใบส่ังซ้ือ วัน/เดือน/ปี

บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณำ จ ำกัด ใบส่ังจ้ำง วัน/เดือน/ปี




