
วงเงินทีซ้ื่อ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก/ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 7,900.00      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายพัสกร บุญจิตติ มีความสะดวก 18/2563 ลว.21 กพ.63

บง-7064 รบ. 7,900.00             ราคาตามท้องตลาด

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,560.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายวีรฉัตร ชัยศิริวารินทร์ มีความสะดวก 19/2563 ลว.28 ก.พ.63

4,560.00             ราคาตามท้องตลาด

3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,200.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ  จันทร์ค าแสง มีความสะดวก 20/2563 ลว.3 ม.ีค.63

(เคร่ืองปรับอากาศ) 1,200.00             ราคาตามท้องตลาด

4 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 22,500.00   ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายบุญมาก บุญสอง มีความสะดวก 25/2563 ลว.5 ม.ีค.63

(ถังขยะ) 22,500.00           ราคาตามท้องตลาด

5 จัดวัสดุดับเพลิง 3,500.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายบุญมาก บุญสอง มีความสะดวก 15/2563 ลว.14 ก.พ.63

 (เคมีดับเพลิงพร้อมบรรจ)ุ 3,500.00             ราคาตามท้องตลาด

6 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 800.00       ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ฤกวลัย์ มีความสะดวก 26/2563 ลว.9 ม.ีค.63

(เคร่ืองปรับอากาศ กอง สธ.) 800.00               ราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563

ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง

วันที ่ 31  มีนาคม  2563

 แผ่นที ่1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินทีซ้ื่อ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก/ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

7 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 500.00         ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ฤกวลัย์ มีความสะดวก 21/2563 ลว.10 ม.ีค.63

(เคร่ืองปรับอากาศ กอง สป.) 500.00               ราคาตามท้องตลาด

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 6,750.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายชนาทร เพช็รงาม มีความสะดวก 14/2563 ลว.10 ม.ีค.63

6,750.00             ราคาตามท้องตลาด

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สป. 4,500.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายชนาทร เพช็รงาม มีความสะดวก 22/2563 ลว.11 ม.ีค.63

4,500.00             ราคาตามท้องตลาด

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง สป. 3,240.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายวันจันทร์ เจ้าคุณ มีความสะดวก 53901/ ลว. 20 ม.ีค.63

(ช่วยผู้ประสพภัยพายุฤดูร้อน) 3,240.00             ราคาตามท้องตลาด

11 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการพลังคนไทย 12,168.00   ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาภรณ์ พิพัฒษ์ปรีชากร มีความสะดวก 35/2563 ลว.12 ม.ีค.63

ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ฯ 12,168.00           ราคาตามท้องตลาด

12 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการพลังคนไทย 4,777.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาภรณ์ พิพัฒษ์ปรีชากร มีความสะดวก 34/2563 ลว.10 ม.ีค.63

ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ฯ 4,777.00             ราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563

ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง

วันที ่ 31  มีนาคม  2563

 แผ่นที ่2

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินทีซ้ื่อ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก/ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

13 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการพลังคนไทย 7,600.00      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริ  ภศูรี มีความสะดวก 40/2563 ลว.11  ม.ีค.63

ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า ฯ 7,600.00             ราคาตามท้องตลาด

(เคร่ืองวัดอุณหภูม)ิ

14 จัดซ้ือค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,540.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริ  ภศูรี มีความสะดวก 39/2563 ลว.26 ม.ีค.63

และการแพทย์ 3,540.00             ราคาตามท้องตลาด

15 จ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลาง 4,950.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นางลัดดาวลัย์  มีคล้ า มีความสะดวก 33/2563 ลว.13 ม.ีค.63

วันโครงการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ราคาตามท้องตลาด

อนามัย ฯ (ป้องกันไวรัสโคโรน่า)

16 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000.00   ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายสันติชัย บุญแย้ม มีความสะดวก 29/2563 ลว.25 ม.ีค.63

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 20,000.00           ราคาตามท้องตลาด

17 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย สธ. 2,820.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายอุเทน นุชแทน มีความสะดวก 38/2563 ลว.24 ม.ีค.63

ราคาตามท้องตลาด

18 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2,200.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายค ารบ  กองแก้ว มีความสะดวก 24/2563 ลว.19 ม.ีค.63

ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2,200.00             ราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563

ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง

วันที ่ 31  มีนาคม  2563

 แผ่นที ่3

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินทีซ้ื่อ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก/ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

19 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 720.00         ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายภาณุพฒัน์ นิลบดี มีความสะดวก 31/2563 ลว.10 ม.ีค.63

ป้องกันไวรัสโคโรน่า 720.00               ราคาตามท้องตลาด

20 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 360.00       ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายภาณุพฒัน์ นิลบดี มีความสะดวก 30/2563 ลว.19 ม.ีค.63

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 360.00               ราคาตามท้องตลาด

21 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,400.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายชลิต แก้วสุขแท้ มีความสะดวก 37/2563 ลว.19 ม.ีค.63

82-4521 รบ. 1,400.00             ราคาตามท้องตลาด

22 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 1,400.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายพัสกร บุญจิตติ มีความสะดวก 23/2563 ลว.19 ม.ีค.63

บพ-9369 รบ. 1,400.00             ราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563

ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง

วันที ่ 31  มีนาคม  2563

 แผ่นที ่4

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ


