
วงเงินทีซ้ื่อ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก/ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  คลัง. 300.00          ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายวรีฉัตร ชัยศิริวารินทร์ มีความสะดวก 27/2563 ลว.25 ก.ค.63

300.00                           ราคาตามท้องตลาด

2 จ้างเหมาบริการ สป. 19,100.00     - เฉพาะเจาะจง นางอุทัย บุญเลิศ,น.ส.พรพิมล - -

สาวชุดชาติ  19,100.-

3 จ้างเหมาบริการ สป. 17,400.00      - เฉพาะเจาะจง นายพจิารณ์ บญุยะวาศรี - -

นายพิพัฒน์ บุญเชิญ        17,400.-

4 จ้างเหมาบริการ คลัง. 18,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.สุณิสา ประจอมพล - -

น.ส.วรารัตน์ ยอดสุวรรณ  18,000.- - -

5 จ้างเหมาบริการ สธ. 34,500.00     - เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ แย้มเกษร - -

นายวชัระ ดาวดึงส์

นายวิรุฬ คุ้งลึงค์

นางสาวประนอม กองแก้ว

34,500.00                             

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563

ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง

วันที ่ 30  กันยายน  2563

 แผ่นที ่1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินทีซ้ื่อ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก/ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

6 จ้างเหมาบริการ ช. 43,500.00      - เฉพาะเจาะจง น.ส.เรวดี สันทดั,นายพงษเ์ทพ - -

ชมพทูวปี,นายบญุศรีฯ43,500.-

7 จ้างเหมาบริการ กศ. 47,700.00     - เฉพาะเจาะจง นายทอง บุญกร,นายสมยศ - -

เณยา,น.ส.พณณกร บดีรัฐ,น.ส.

วิลาวัณย์ เทพาคุ้ม,นาง

ศรัญญา แม่นแท้ 47,700.-

8 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าฯ ช. 5,520.00        ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บ.วโิรจน์กลการ(2017)จ ากัด มีความสะดวก 53/2563 ลว.26 ส.ค.63

5,520.00                         ราคาตามท้องตลาด

9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ 11,850.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง ค่ายหลวง ซัพพลาย มีความสะดวก 29/2563 ลว.25 ส.ค.63

11,850.00                       ราคาตามท้องตลาด

10 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม) 130,145.82   ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีความสะดวก 28/2563 ลว.23 ม.ิย.63

130,145.82                           ราคาตามท้องตลาด

11 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ 78,600.00     ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง สุนทรยางยนต์ มีความสะดวก 57/2563 ลว.17 ส.ค.63
สป. 78,600.00                             ราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563

ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง

วันที ่ 30  กันยายน  2563

 แผ่นที ่2

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินทีซ้ื่อ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก/ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล กศ. 450.00         - เฉพาะเจาะจง นายภาณุพฒัน์ นิลบดี มีความสะดวก 49/2563 ลว.3 ก.ย.63

450.00                           ราคาตามท้องตลาด

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,250.00      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายชนาทร เพช็รงาม มีความสะดวก 52/2563 ลว.8 ก.ย.63

4,250.00                         ราคาตามท้องตลาด

14 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ 200.00         ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายไพร  แก่นจันทร์ มีความสะดวก 84/2563 ลว.10 ก.ย.63

สธ. 200.00                           ราคาตามท้องตลาด

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ช. 4,500.00      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง นายชนาทร เพช็รงาม มีความสะดวก 56/2563 ลว. 11 ก.ย.63

4,500.00                         ราคาตามท้องตลาด

9 จัดซ้ือวัสดุดับพลิง ฯ สป. 1,000.00      ราคาตลาด เฉพาะเจาะจง น.ส.ราตรี ล้ิมประเสริฐ มีความสะดวก -

1,000.00                         ราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563

ส านักงานเทศบาลต าบลสวนผ้ึง

วันที ่ 30  กันยายน  2563

 แผ่นที ่3

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


