
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าถ่ายเอกสาร ๗๗๐ ๗๗๐ จัดจ้าง นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร ราคาต่ำ ๒๑/๒๕๖๓ ๘/ต.ค./๒๕๖๒ 
๒. ค่าพวงลา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ จัดจ้าง นายปทีป พาช่ืน นายปทีป พาช่ืน ราคาต่ำ ๒๒/๒๕๖๓ ๘/ต.ค./๒๕๖๒ 
๓. ค่าถ่ายเอกสาร ๘๗๕ ๘๗๕ จัดจ้าง นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร ราคาต่ำ ๒๓/๒๕๖๓ ๘/ต.ค./๒๕๖๒ 
๔. ค่าพวงมาลา ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ จัดจ้าง นายปทีป พาช่ืน นายปทีป พาช่ืน ราคาต่ำ ๒๔/๒๕๖๓ ๘/ต.ค./๒๕๖๒ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ จัดซื้อ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๗/๒๕๖๓ ๑๑/พ.ย./๒๕๖๒ 
๒. ค่าวัสดสุำนักงาน ๙,๒๖๗ ๙,๒๖๗ จัดซื้อ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ราคาต่ำ ๒๘/๒๕๖๓ ๑๓/พ.ย./๒๕๖๒ 
๓. ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ จัดซื้อ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๙/๒๕๖๓ ๑๕/พ.ย./๒๕๖๒ 
๔. ค่าซ่อมแซม-รถบรรทุกขยะ ๒,๙๕๐ ๒,๙๕๐ จัดจ้าง นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๓๐/๒๕๖๓ ๒๑/พ.ย./๒๕๖๒ 
๕ ค่าวัสดสุำนักงาน ๗,๔๙๐ ๗,๔๙๐ จัดซื้อ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ ราคาต่ำ ๓๑/๒๕๖๓ ๒๑/พ.ย./๒๕๖๒ 
๖ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๙๐๐ ๙๐๐ จัดจ้าง นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร ราคาต่ำ ๓๒/๒๕๖๓ ๒๕/พ.ย./๒๕๖๒ 
๗ ค่าวัสดสุำนักงาน(ตรายาง) ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ จัดซื้อ นางสุภัทรา แก้วบวร นางสุภัทรา แก้วบวร ราคาต่ำ ๓๓/๒๕๖๓ ๒๕/พ.ย./๒๕๖๒ 
๘ ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ จัดจ้าง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๓๔/๒๕๖๓ ๒๕/พ.ย./๒๕๖๒ 
๙ ค่ากระเปา๋ผ้าสกรีน ๑๓,๖๐๐ ๑๓,๖๐๐ จัดซื้อ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๓๕/๒๕๖๓ ๒๕/พ.ย./๒๕๖๒ 

๑๐ ค่าอาหารว่าง ๔,๒๕๐ ๔,๒๕๐ จัดซื้อ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ ราคาต่ำ ๓๖/๒๕๖๓ ๒๕/พ.ย./๒๕๖๒ 
๑๑ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดซื้อ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๓๗/๒๕๖๓ ๒๙/พ.ย./๒๕๖๒ 

          
          
          
          

 

 

 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าซ่อมแซม-รถบรรทุกขยะ จัดจ้าง ๔,๑๐๐ ๔,๑๐๐ นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๔๔/๒๕๖๓ ๖/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๒. ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๙๐๐ ๙๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๔๕/๒๕๖๓ ๑๒/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๓. ค่าป้ายไวนลิ จัดจ้าง ๑๗,๒๘๓ ๑๗,๒๘๓ นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง ราคาต่ำ ๔๖/๒๕๖๓ ๑๖/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๔. ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๓๔,๔๗๐ ๓๔,๔๗๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๔๗/๒๕๖๓ ๑๖/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๕ ค่าซ่อมแซม-รถยนต์ส่วนกลาง จัดจ้าง ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ นายพงษ์นรินทร์ สิทธิเวชเกียรต ิ นายพงษ์นรินทร์ สิทธิเวชเกียรต ิ ราคาต่ำ ๔๘/๒๕๖๓ ๑๗/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๖ ค่าซ่อมแซม-รถยนต์ส่วนกลาง จัดจ้าง ๒,๐๑๐ ๒,๐๑๐ นายพงษ์นรินทร์ สิทธิเวชเกียรต ิ นายพงษ์นรินทร์ สิทธิเวชเกียรต ิ ราคาต่ำ ๔๙/๒๕๖๓ ๑๙/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๗ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๘,๔๐๐ ๘,๔๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๕๐/๒๕๖๓ ๑๙/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๘ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๒,๖๐๐ ๒,๖๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๕๑/๒๕๖๓ ๒๓/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๙ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๕๐๐ ๕๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๕๒/๒๕๖๓ ๒๓/ธ.ค./๒๕๖๒ 

๑๐ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๓,๙๓๐ ๓,๙๓๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๕๓/๒๕๖๓ ๒๓/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๑๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๖๐๐ ๖๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๕๔/๒๕๖๓ ๒๓/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๑๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๗๒๐ ๗๒๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๕๕/๒๕๖๓ ๒๓/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๑๓ ค่าป้ายไวนลิ จัดจ้าง ๑,๕๖๐ ๑,๕๖๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๕๖/๒๕๖๓ ๒๓/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๑๔ ค่าซ่อมแซม-รถยนต์ส่วนกลาง จัดจ้าง ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ นายพินิจพล  ชักนำสินทรัพย ์ นายพินิจพล  ชักนำสินทรัพย ์ ราคาต่ำ ๕๗/๒๕๖๓ ๒๔/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๑๕ ค่าเช่าเต็นท์ จัดจ้าง ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร ราคาต่ำ ๕๘/๒๕๖๓ ๒๕/ธ.ค./๒๕๖๒ 
๑๖ ค่าผ้าไฮเกรทสีแดง จัดซื้อ ๒,๓๐๐ ๒,๓๐๐ นายกิจจา อารยะรังสฤษฎ ์ นายกิจจา อารยะรังสฤษฎ ์ ราคาต่ำ ๕๙/๒๕๖๓ ๒๕/ธ.ค./๒๕๖๒ 

๑๗ ค่าจ้างผูกผ้าประดับ จัดจ้าง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นายจำลอง  แจ่มศร ี นายจำลอง  แจ่มศร ี ราคาต่ำ ๖๐/๒๕๖๓ ๒๕/ธ.ค./๒๕๖๒ 

๑๘ ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง จัดซื้อ ๒,๓๘๐ ๒,๓๘๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๖๑/๒๕๖๓ ๒๕/ธ.ค./๒๕๖๒ 

๑๙ ค่าประกอบพิธีทางศาสนา จัดจ้าง ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ นายปทีป พาช่ืน นายปทีป พาช่ืน ราคาต่ำ ๖๒/๒๕๖๓ ๒๖/ธ.ค./๒๕๖๒ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๒๐ ค่าจ้างประกอบอาหารภัตราหารพระ จัดจ้าง ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นายทวี พ่ึงกัน นายทวี พ่ึงกัน ราคาต่ำ ๖๓/๒๕๖๓ ๒๖/ธ.ค./๒๕๖๒ 

๒๑ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๒,๓๕๐ ๒,๓๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๖๔/๒๕๖๓ ๒๖/ธ.ค./๒๕๖๒ 

๒๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๖๕/๒๕๖๓ ๒๖/ธ.ค./๒๕๖๒ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. วัสดุยานพาหนะเละขนส่ง จัดซื้อ ๖,๗๐๐ ๖,๗๐๐ นายวิชัย  จันทร์แสง นายวิชัย  จันทร์แสง ราคาต่ำ ๖๖/๒๕๖๓ ๖/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒. วัสดุการเกษตร จัดซื้อ ๒,๙๖๐ ๒,๙๖๐ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ ราคาต่ำ ๖๗/๒๕๖๓ ๖/ม.ค./๒๕๖๓ 

๓. วัสดุสำนักงาน จัดซื้อ ๓๔๐ ๓๔๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๖๘/๒๕๖๓ ๘/ม.ค./๒๕๖๓ 

๔. ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๕๐๐ ๕๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๖๙/๒๕๖๓ ๙/ม.ค./๒๕๖๓ 

๕ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๙,๐๙๐ ๙,๐๙๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๗๐/๒๕๖๓ ๙/ม.ค./๒๕๖๓ 

๖ ค่าซ่อมแซม-ระบบประปา จัดจ้าง ๘,๘๐๐ ๘,๘๐๐ นายธวัชชัย ตรีเข้ม นายธวัชชัย ตรีเข้ม ราคาต่ำ ๗๑/๒๕๖๓ ๑๓/ม.ค./๒๕๖๓ 

๗ ค่าอาหารว่าง จัดซื้อ ๑,๕๔๐ ๑,๕๔๐ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ ราคาต่ำ ๗๒/๒๕๖๓ ๑๓/ม.ค./๒๕๖๓ 

๘ ค่าเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลมุ จัดจ้าง ๕๐๐ ๕๐๐ นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร ราคาต่ำ ๗๓/๒๕๖๓ ๑๓/ม.ค./๒๕๖๓ 

๙ ค่ากรอปรูปพระบรมฉายาลักษณ ์ จัดซื้อ ๒,๓๐๐ ๘,๘๐๐ นายเข็มทอง แสงศร ี นายเข็มทอง แสงศร ี ราคาต่ำ ๗๔/๒๕๖๓ ๑๓/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดซื้อ ๖,๙๐๐ ๖,๙๐๐ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ ราคาต่ำ ๗๕/๒๕๖๓ ๑๔/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าจัดตกแต่งสถานท่ี จัดจ้าง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นายปทีป พาช่ืน นายปทีป พาช่ืน ราคาต่ำ ๗๖/๒๕๖๓ ๑๔/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลมุ จัดจ้าง ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ นายชูกลิ่น  จิตรแสวง นายชูกลิ่น  จิตรแสวง ราคาต่ำ ๗๗/๒๕๖๓ ๑๔/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จัดจ้าง ๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ นายวิชัย  จันทร์แสง นายวิชัย  จันทร์แสง ราคาต่ำ ๗๘/๒๕๖๓ ๑๗/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๓,๔๗๙ ๓,๔๗๙ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๗๙/๒๕๖๓ ๒๐/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าวัสดุการเกษตร จัดซื้อ ๗๕๐ ๗๕๐ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๘๐/๒๕๖๓ ๒๐/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๕๐๐ ๕๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๘๑/๒๕๖๓ ๒๓/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๑,๐๑๕ ๑,๐๑๕ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๘๒/๒๕๖๓ ๒๓/ม.ค./๒๕๖๓ 

๑๘ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๘๓/๒๕๖๓ ๒๓/ม.ค./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๙ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๑,๑๘๐ ๑,๑๘๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๘๔/๒๕๖๓ ๒๔/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าวัสดสุำนักงาน(ตรายาง) จัดซื้อ ๒๒๐ ๒๒๐ นางสุภัทรา แก้วบวร นางสุภัทรา แก้วบวร ราคาต่ำ ๘๕/๒๕๖๓ ๒๔/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ นางตรีสุคนธ์ ดวงดีทวรีัตน ์ นางตรีสุคนธ์ ดวงดีทวรีัตน ์ ราคาต่ำ ๘๖/๒๕๖๓ ๒๗/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๒ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๗,๔๙๐ ๗,๔๙๐ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ ราคาต่ำ ๘๗/๒๕๖๓ ๒๘/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๓ ค่าซ่อมแซม-เครื่องปรับอากาศ จัดจ้าง ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐ นางดวงพร ละออเอ่ียม นางดวงพร ละออเอ่ียม ราคาต่ำ ๘๘/๒๕๖๓ ๒๙/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๔ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๗๐๐ ๗๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๘๙/๒๕๖๓ ๒๙/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๕ ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ จัดจ้าง ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๙๐/๒๕๖๓ ๓๐/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๖ ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ จัดจ้าง ๓,๔๘๐ ๓,๔๘๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๙๑/๒๕๖๓ ๓๐/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๗ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๘,๑๘๐ ๘,๑๘๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๙๒/๒๕๖๓ ๓๐/ม.ค./๒๕๖๓ 

๒๘ ค่ากระเปา๋ผ้าพร้อมสกรีน จัดซื้อ ๙,๑๐๐ ๙,๑๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๙๓/๒๕๖๓ ๓๑/ม.ค./๒๕๖๓ 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. วัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๙๔/๒๕๖๓ ๓/ก.พ./๒๕๖๓ 

๒. ค่าอาหารว่าง จัดซื้อ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ นายเกรียงไกร สุกไกรรัตน ์ ราคาต่ำ ๙๕/๒๕๖๓ ๓/ก.พ./๒๕๖๓ 

๓. ค่าจัดสถานท่ี จัดจ้าง ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ นายปทีป  พาช่ืน นายปทีป  พาช่ืน ราคาต่ำ ๙๖๒๕๖๓ ๓/ก.พ./๒๕๖๓ 

๔. ค่าเช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลมุ จัดจ้าง ๗๐๐ ๗๐๐ นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร ราคาต่ำ ๙๗/๒๕๖๓ ๓/ก.พ./๒๕๖๓ 

๕ ซ่อมแซม-รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า จัดจ้าง ๑๘,๐๔๐ ๑๘,๐๔๐ นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๙๘/๒๕๖๓ ๑๔/ก.พ./๒๕๖๓ 

๖ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ นางสาวกมลรัตน์ อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน์ อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๙๙/๒๕๖๓ ๑๔/ก.พ./๒๕๖๓ 

๗ ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๑๐๐/๒๕๖๓ ๑๔/ก.พ./๒๕๖๓ 

๘ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ จัดจ้าง ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร ราคาต่ำ ๑๐๑/๒๕๖๓ ๑๘/ก.พ./๒๕๖๓ 

๙ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๒๔๐ ๒๔๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๑๐๒/๒๕๖๓ ๑๘/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง จัดซื้อ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นายวิชัย  จันทร์แสง นายวิชัย  จันทร์แสง ราคาต่ำ ๑๐๓/๒๕๖๓ ๑๘/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๔,๙๕๐ ๔,๙๕๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๐๔/๒๕๖๓ ๑๘/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๔,๙๕๐ ๔,๙๕๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๐๕/๒๕๖๓ ๑๘/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๒๔,๔๐๐ ๒๔,๔๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๐๖/๒๕๖๓ ๑๘/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๐๗/๒๕๖๓ ๑๘/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๗๐,๕๐๐ ๗๐,๕๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๑๐/๒๕๖๓ ๑๙/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าซ่อมแซม-รถยนต์ส่วนกลาง จัดจ้าง ๑๑,๘๗๐ ๑๑,๘๗๐ นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๑๑๑/๒๕๖๓ ๒๑/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๙,๓๘๐ ๙,๓๘๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๑๒๒๕๖๓ ๒๑/ก.พ./๒๕๖๓ 

๑๘ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ นายวิชัย  จันทร์แสง นายวิชัย  จันทร์แสง ราคาต่ำ ๑๑๓/๒๕๖๓ ๒๔/ก.พ./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ทีไ่ดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๙ ซ่อมแซม-วิทยุสื่อสารมือถือ จัดจ้าง ๒,๔๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ๒,๔๐๐ นายวิชัย  จันทร์แสง นายวิชัย  จันทร์แสง ราคาต่ำ ๑๑๓/๒๕๖๓ ๒๔/ก.พ./๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าอาหารนักกีฬา จัดจ้าง ๓,๑๐๐ ๓,๑๐๐ นายทวี พ่ึงกัน นายทวี พ่ึงกัน ราคาต่ำ ๑๑๕/๒๕๖๓ ๒๖/ก.พ./๒๕๖๓ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จัดซื้อ ๑๗,๓๗๙ ๑๗,๓๗๙ นางบุหงา พุ่มพวง นางบุหงา พุ่มพวง ราคาต่ำ ๑๑๙/๒๕๖๓ ๑๓/มี.ค./๒๕๖๓ 

๒. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จัดซื้อ ๒,๔๘๘ ๒,๔๘๘ นางบุหงา พุ่มพวง นางบุหงา พุ่มพวง ราคาต่ำ ๑๒๐/๒๕๖๓ ๑๓/มี.ค./๒๕๖๓ 

๓. ค่าป้ายไวนลิ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

จัดจ้าง ๓๐๐ ๓๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๑๒๑/๒๕๖๓ ๑๓/มี.ค./๒๕๖๓ 

๔. ค่าน้ำดื่ม จัดซื้อ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๒๒/๒๕๖๓ ๑๓/มี.ค./๒๕๖๓ 

๕ ค่าเช่าเต็นท์ จัดจ้าง ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร นายบุญสนอง รื่นกาญจนถาวร ราคาต่ำ ๑๒๓/๒๕๖๓ ๑๓/มี.ค./๒๕๖๓ 

๖ ค่าป้ายไวนลิฯ จัดจ้าง ๕๐๐ ๕๐๐ นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง ราคาต่ำ ๑๒๔/๒๕๖๓ ๑๓/มี.ค./๒๕๖๓ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๑๒๗/๒๕๖๓ ๙/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๑๖,๘๓๐ ๑๖,๘๓๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๒๘/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓. ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ จัดจ้าง ๓,๘๗๐ ๓,๘๗๐ นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง ราคาต่ำ ๑๒๙/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๔. ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๕,๘๑๐ ๕,๘๑๐ นางสาวสุภัทรา ทัดเทียม นางสาวสุภัทรา ทัดเทียม ราคาต่ำ ๑๓๐/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๕ ค่าป้ายไวนิล จัดจ้าง ๑,๔๐๐ ๑,๔๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๑๓๑/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๖ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จัดซื้อ ๗๓๐ ๗๓๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๓๒/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๗ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๑,๓๘๐ ๑,๓๘๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๓๓/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๘ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๙,๐๕๐ ๙,๐๕๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๓๔/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๙ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๑,๘๑๙ ๑,๘๑๙ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๑๓๕/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๒,๘๘๐ ๒,๘๘๐ นางสาวสุภัทรา ทัดเทียม นางสาวสุภัทรา ทัดเทียม ราคาต่ำ ๑๓๖/๒๕๖๓ ๑๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าวัสดุโครงการป้องกนัไวรัสโคโรนา จัดซื้อ ๗๓,๗๗๐ ๗๓,๗๗๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๓๗/๒๕๖๓ ๑๔/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๒ เครื่องพ่นยา จัดซื้อ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๓๘/๒๕๖๓ ๑๔/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๓ เครื่องตรวจวดัอุณหภูม ิ จัดซื้อ ๙,๖๓๐ ๙,๖๓๐ หจก.ทรัพย์สวสัดิ์ เซอร์วิส หจก.ทรัพย์สวสัดิ์ เซอร์วิส ราคาต่ำ ๑๓๙/๒๕๖๓ ๑๔/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าย้ายเดินสายไฟเครื่องปรับอากาศ จัดจ้าง ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ นางดวงพร ละออเอ่ียม นางดวงพร ละออเอ่ียม ราคาต่ำ ๑๔๐/๒๕๖๓ ๑๕/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จัดจ้าง ๗๐๐ ๗๐๐ นางดวงพร ละออเอ่ียม นางดวงพร ละออเอ่ียม ราคาต่ำ ๑๔๑/๒๕๖๓ ๑๕/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๑๒,๖๙๗ ๑๒,๖๙๗ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๑๔๒/๒๕๖๓ ๑๗/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๖,๓๗๗.๒๐ ๖,๓๗๗.๒๐ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๑๔๓/๒๕๖๓ ๑๗/เม.ย./๒๕๖๓ 

๑๘ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๑,๓๙๑ ๑,๓๙๑ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๑๔๔/๒๕๖๓ ๑๗/เม.ย./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ นางสาวภัศร์พัชญา คงการรณุ นางสาวภัศร์พัชญา คงการรณุ ราคาต่ำ ๑๔๕/๒๕๖๓ ๒๐/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๖,๓๑๕ ๖,๓๑๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๔๖/๒๕๖๓ ๒๑/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๑ ค่าสำรวจสุนัขและแมว จัดจ้าง ๒,๑๔๒ ๒,๑๔๒ นางสาวอุษา ช้างพันธ์ นางสาวอุษา ช้างพันธ์ ราคาต่ำ ๑๔๗/๒๕๖๓ ๒๑/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๒ ค่าสำรวจสุนัขและแมว จัดจ้าง ๑,๘๑๕ ๑,๘๑๕ นางกัลยา ทัตราคม นางกัลยา ทัตราคม ราคาต่ำ ๑๔๘/๒๕๖๓ ๒๑/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๓ ค่าสำรวจสุนัขและแมว จัดจ้าง ๑,๐๒๙ ๑,๐๒๙ นางสาวเบ็ญจรัตน์ ตรีปัญญา นางสาวเบ็ญจรัตน์ ตรีปัญญา ราคาต่ำ ๑๔๙/๒๕๖๓ ๒๑/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๔ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๔๕,๒๐๐ ๔๕,๒๐๐ นางสาวอารีย์ มาลัยกฤษณะชลี นางสาวอารีย์ มาลัยกฤษณะชลี ราคาต่ำ ๑๕๐/๒๕๖๓ ๒๒/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๕ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๘,๓๒๐ ๘,๓๒๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๕๑/๒๕๖๓ ๒๒/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๖ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๘,๔๐๐ ๘,๔๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๕๒/๒๕๖๓ ๒๒/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๗ ค่าจ้างรถไถ จัดจ้าง ๗๐๐ ๗๐๐ นายนพรัตน์  บุญเจรญิ นายนพรัตน์  บุญเจรญิ ราคาต่ำ ๑๕๓/๒๕๖๓ ๒๒/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๘ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๕๔/๒๕๖๓ ๒๓/เม.ย./๒๕๖๓ 

๒๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๕๖๐ ๕๖๐ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๑๕๕/๒๕๖๓ ๒๔/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๐ ค่าต่อสัญญาเว็บไซต ์ จัดจ้าง ๘,๙๕๐ ๘,๙๕๐ นางสาวภัทรานษิฐ์  พุฒิเศรษฐ์กมล   นางสาวภัทรานษิฐ์  พุฒิเศรษฐ์กมล   ราคาต่ำ ๑๕๖/๒๕๖๓ ๒๗/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๑ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๕๗/๒๕๖๓ ๒๘/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๒๔,๑๘๐ ๒๔,๑๘๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๕๘/๒๕๖๓ ๒๘/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๓ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๓,๙๓๕ ๓,๙๓๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๕๙/๒๕๖๓ ๒๘/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๔ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๕,๒๑๐ ๕,๒๑๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๖๐/๒๕๖๓ ๒๘/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๕ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๓๑๘ ๓๑๘ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๑๖๑/๒๕๖๓ ๒๘/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๖ ค่าซ่อมแซม-รถยนต์ส่วนกลาง จัดจ้าง ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ นายเกรียงศักดิ์  หุ่นกิตติเวชกุล   นายเกรียงศักดิ์  หุ่นกิตติเวชกุล   ราคาต่ำ ๑๖๒/๒๕๖๓ ๒๘/เม.ย./๒๕๖๓ 

๓๗ ค่าซ่อมแซม-รถยนต์ดับเพลิง จัดจ้าง ๑๐๓,๐๐๐ ๑๐๓,๐๐๐ นายมนตรี  พูนศรีสวสัดิ ์ นายมนตรี  พูนศรีสวสัดิ ์ ราคาต่ำ ๑๖๓/๒๕๖๓ ๒๙/เม.ย./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน จัดจ้าง ๔๙,๘๖๐ ๔๙,๘๖๐ นางสาวพจนา แสงอรณุ นางสาวพจนา แสงอรณุ ราคาต่ำ ๑๖๔/๒๕๖๓ ๕/พ.ค../๒๕๖๓ 

๒. ค่าป้ายไวนิล จัดจ้าง ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๑๖๕/๒๕๖๓ ๕/พ.ค../๒๕๖๓ 

๓. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อ ๑๙,๔๕๐ ๑๙,๔๕๐ นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข ราคาต่ำ ๑๖๖/๒๕๖๓ ๕/พ.ค../๒๕๖๓ 

๔. ค่าชุด อปพร. จัดซื้อ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข ราคาต่ำ ๑๖๗/๒๕๖๓ ๕/พ.ค../๒๕๖๓ 

๕ ค่าชุดภาคสนาม จัดซื้อ ๑๕,๖๘๐ ๑๕,๖๘๐ นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข ราคาต่ำ ๑๖๘/๒๕๖๓ ๕/พ.ค../๒๕๖๓ 

๖ ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จัดซื้อ ๗,๔๙๐ ๗,๔๙๐ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ ราคาต่ำ ๑๖๙/๒๕๖๓ ๘/พ.ค../๒๕๖๓ 

๗ ค่าซ่อมแซม-เครื่องถ่ายเอกสาร จัดจ้าง ๑๘,๕๐๐ ๑๘,๕๐๐ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ ราคาต่ำ ๑๗๐/๒๕๖๓ ๘/พ.ค../๒๕๖๓ 

๘ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๒,๙๒๐ ๒,๙๒๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๗๑/๒๕๖๓ ๘/พ.ค../๒๕๖๓ 

๙ ค่าน้ำยาพ่นยุง/ทรายอะเบท 
โครงการไข้เลือดออก 

จัดซื้อ ๓๑,๖๐๐ ๓๑,๖๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๗๒/๒๕๖๓ ๑๔/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๐ น้ำดื่ม/น้ำแข็ง/ผ้าเย็น 
โครงการไข้เลือดออก 

จัดซื้อ ๒,๗๕๐ ๒,๗๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๗๓/๒๕๖๓ ๑๔/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๑ ป้ายโครงการไข้เลือดออก จัดจ้าง ๓๐๐ ๓๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๑๗๔/๒๕๖๓ ๑๔/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๓๒,๓๗๕ ๓๒,๓๗๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๗๕/๒๕๖๓ ๑๕/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าครุภณัฑ์การศึกษา จัดซื้อ ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๗๐๐ นางสาววิไลวรรณ อัศวานุวัตร นางสาววิไลวรรณ อัศวานุวัตร ราคาต่ำ ๑๗๖/๒๕๖๓ ๑๘/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๓,๙๐๐ ๓,๙๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๗๗/๒๕๖๓ ๑๘/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๓๘๐ ๓๘๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๗๘/๒๕๖๓ ๒๕/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๑๗,๙๒๐ ๑๗,๙๒๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๑๗๙/๒๕๖๓ ๒๖/พ.ค../๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๗ ค่าซ่อมแซม-รถบรรทุกขยะ จัดจ้าง ๘,๐๓๗.๓๙ ๘,๐๓๗.๓๙ บริษัทอีซูซุอ่างทอง เอเซียจำกัด บริษัทอีซูซุอ่างทอง เอเซียจำกัด ราคาต่ำ ๑๗๙/๒๕๖๓ ๒๖/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๘ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๙,๔๘๐ ๙,๔๘๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๘๐/๒๕๖๓ ๒๗/พ.ค../๒๕๖๓ 

๑๙ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๑,๐๓๐ ๑,๐๓๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๘๑/๒๕๖๓ ๒๗/พ.ค../๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๑๑,๑๕๕ ๑๑,๑๕๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๘๒/๒๕๖๓ ๒๗/พ.ค../๒๕๖๓ 

๒๑ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๕,๑๐๐ ๕,๑๐๐ นายวิชัย จันทร์แสง นายวิชัย จันทร์แสง ราคาต่ำ ๑๘๓/๒๕๖๓ ๒๙/พ.ค../๒๕๖๓ 

๒๒ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๑๕,๑๐๐ ๑๕,๑๐๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๑๘๔/๒๕๖๓ ๒๙/พ.ค../๒๕๖๓ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ จัดจ้าง ๗๕๐ ๗๕๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๑๘๙/๒๕๖๓ ๒/ม.ิย./๒๕๖๓ 

๒. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อ ๑๑,๐๕๕ ๑๑,๐๕๕ นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข นายอนิรุจน์  เอี่ยมมุข ราคาต่ำ ๑๙๐/๒๕๖๓ ๔/ม.ิย./๒๕๖๓ 

๓. ค่าซ่อมแซม-รถบรรทุกขยะ จัดซื้อ ๒๐,๕๕๖.๔๗ ๒๐,๕๕๖.๔๗ บริษัทอีซูซุอ่างทอง เอเซียจำกัด บริษัทอีซูซุอ่างทอง เอเซียจำกัด ราคาต่ำ ๑๙๑/๒๕๖๓ ๔/ม.ิย./๒๕๖๓ 

๔. ค่าน้ำมันโครงการไข้เลือดออก จัดซื้อ ๔,๕๑๕.๗๕ ๔,๕๑๕.๗๕ นส.ทิพวรรณ ทิสุวรรณ นส.ทิพวรรณ ทิสุวรรณ ราคาต่ำ ๑๙๒/๒๕๖๓ ๕/ม.ิย./๒๕๖๓ 

๕ ค่าซ่อมแซม-รถบรรทุกขยะ จัดจ้าง ๑๓,๑๐๐ ๑๓,๑๐๐ นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๑๙๓/๒๕๖๓ ๑๐/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๖ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๒,๙๙๖ ๒,๙๙๖ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๑๙๔/๒๕๖๓ ๑๒/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๗ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๒,๙๙๖ ๒,๙๙๖ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๑๙๕/๒๕๖๓ ๑๒/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๘ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๔๐๘ ๔๐๘ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๑๙๖/๒๕๖๓ ๑๖/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๙ ค่าวัสดุก่อสร้าง(เงินสำรองจ่าย) จัดซื้อ ๓๙,๙๓๘.๘๒ ๓๙,๙๓๘.๘๒ นายวิทยา  ตั้งเกียรติตระกูล นายวิทยา  ตั้งเกียรติตระกูล ราคาต่ำ ๑๙๗/๒๕๖๓ ๑๖/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๔,๕๙๐ ๔,๕๙๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๑๙๘/๒๕๖๓ ๑๖/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าทำป้ายสติ๊กเกอร ์ จัดจ้าง ๒,๔๘๐ ๒,๔๘๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๑๙๙/๒๕๖๓ ๑๖/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ นางตรีสุคนธ์ ดวงดีทวรีัตน ์ นางตรีสุคนธ์ ดวงดีทวรีัตน ์ ราคาต่ำ ๒๐๐/๒๕๖๓ ๑๘/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๒,๕๒๕ ๒,๕๒๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๐๑/๒๕๖๓ ๑๙/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๐๒/๒๕๖๓ ๑๙/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๕๐๐ ๕๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๐๓/๒๕๖๓ ๑๙/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๑๒,๖๙๕.๕๕ ๑๒,๖๙๕.๕๕ นางสาวเกศสณุีภรณ์ ก๋งฉิน  นางสาวเกศสณุีภรณ์ ก๋งฉิน  ราคาต่ำ ๒๐๔/๒๕๖๓ ๒๒/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อ ๙,๑๒๐ ๙,๑๒๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๐๕/๒๕๖๓ ๒๒/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๑๘ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๑,๖๙๐ ๑,๖๙๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๒๐๕/๒๕๖๓ ๒๓/มิ.ย./๒๕๖๓ 

 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๙ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๒๕๐ ๒๕๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๐๖/๒๕๖๓ ๒๔/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๐๗/๒๕๖๓ ๒๕/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๒๑ ค่าซ่อมแซม-รถเคลื่อนที่เร็ว จัดจ้าง ๓,๙๑๐ ๓,๙๑๐ นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๒๐๘/๒๕๖๓ ๒๕/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๒๒ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๐๙/๒๕๖๓ ๒๕/มิ.ย./๒๕๖๓ 

๒๓ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๑๐/๒๕๖๓ ๒๙/มิ.ย./๒๕๖๓ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าวัสดุการเกษตร จัดซื้อ ๘,๙๒๐ ๘,๙๒๐ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ ราคาต่ำ ๒๒๐/๒๕๖๓ ๘/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๓๐,๔๗๐ ๓๐,๔๗๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๒๑/๒๕๖๓ ๘/ก.ค./๒๕๖๓ 

๓. ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๒๒/๒๕๖๓ ๙/ก.ค./๒๕๖๓ 

๔. ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จดัจา้ง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๒๓/๒๕๖๓ ๙/ก.ค./๒๕๖๓ 

๕ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๒๒,๗๕๐ ๒๒,๗๕๐ บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส ์ บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส ์ ราคาต่ำ ๒๒๔/๒๕๖๓ ๙ก.ค./๒๕๖๓ 

๖ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๓,๖๙๖.๘๕ ๓,๖๙๖.๘๕ นางสาวเกศสณุีภรณ์ ก๋งฉิน  นางสาวเกศสณุีภรณ์ ก๋งฉิน  ราคาต่ำ ๒๒๕/๒๕๖๓ ๙/ก.ค./๒๕๖๓ 

๗ ค่าซ่อมแซม-กล้องวงจรปิด จัดจ้าง ๒๐,๑๔๐ ๒๐,๑๔๐ นายปกรณ์เกียรติ เสมอเหมือน นายปกรณ์เกียรติ เสมอเหมือน ราคาต่ำ ๒๒๖/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๘ ค่าซ่อมแซม-รถบรรทุกขยะ จัดจ้าง ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๒๒๗/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๙ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๒๘/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๑,๖๕๐ ๑,๖๕๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๒๙/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๑,๕๔๐ ๑,๕๔๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๒๓๐/๒๕๖๓ ๑๓/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จัดซื้อ ๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๓๑/๒๕๖๓ ๑๓/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าเจลอนามัย/หน้ากาก จัดซื้อ ๗,๔๗๐ ๗,๔๗๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๓๒/๒๕๖๓ ๑๔/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าเจลอนามัย/หน้ากาก จัดซื้อ ๑,๙๘๐ ๑,๙๘๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๓๓/๒๕๖๓ ๑๔ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จัดซื้อ ๑๑,๓๒๐ ๑๑,๓๒๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๓๔/๒๕๖๓ ๑๕/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ นางสาวภัศร์พัชญา คงการุณ นางสาวภัศร์พัชญา คงการุณ ราคาต่ำ ๒๓๕/๒๕๖๓ ๑๕/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าจ้างเหมาผูกผ้า 
โครงการวันพ่อ 

จัดจ้าง ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นางจำลอง  แจ่มศร ี นางจำลอง  แจ่มศร ี ราคาต่ำ ๒๓๖/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ค./๒๕๖๓ 

๑๘ ค่ารูป พร้อมกรอป 
โครงการวันพ่อ 

จัดซื้อ ๒,๔๐๐ ๒,๔๐๐ นายเข็มทอง  แสงศร ี นายเข็มทอง  แสงศร ี ราคาต่ำ ๒๓๗/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ค./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๙ ค่าป้ายไวนลิโครงการวันพ่อ จัดจ้าง ๓,๗๔๕ ๓,๗๔๕ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๒๓๘/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าธง/เคเบิ้ลไทร์/สมุดลงนาม 
โครงการวันพ่อ 

จัดซื้อ ๑๒,๒๕๐ ๑๒,๒๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๓๙/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๑ ค่าผ้าฯโครงการวันพ่อ จัดซื้อ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นายกิจจา อารยะรังสฤษดิ ์ นายกิจจา อารยะรังสฤษดิ ์ ราคาต่ำ ๒๔๐/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๒ ค่าซ่อมแซม-เครื่องปรับอากาศ จัดจ้าง ๙,๒๐๐ ๙,๒๐๐ นางสาวดวงพร ลออเอี่ยม  ราคาต่ำ ๒๔๑/๒๕๖๓ ๒๑/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๓ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๘๕๔ ๘๕๔ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๒๔๒/๒๕๖๓ ๒๑/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๔ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๗๐๐ ๗๐๐ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๒๔๓/๒๕๖๓ ๒๑/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๕ ค่ากระจกโค้ง จัดซื้อ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ นายวิชัย จันทร์แสง นายวิชัย จันทร์แสง ราคาต่ำ ๒๔๔/๒๕๖๓ ๓๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๖ ค่าป้ายไวนลิ จัดจ้าง ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๒๔๕/๒๕๖๓ ๓๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๗ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๓๑,๕๙๕ ๓๑,๕๙๕ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๒๔๖/๒๕๖๓ ๓๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๘ ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๓๙๐ ๓๙๐ นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน นายณัฎฐโชติ วงษ์ปาน ราคาต่ำ ๒๔๗/๒๕๖๓ ๓๐/ก.ค./๒๕๖๓ 

๒๙ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๒,๗๒๐ ๒,๗๒๐ นายเกษม รัตนป์ระสาทพร   นายเกษม รัตนป์ระสาทพร   ราคาต่ำ ๒๔๘/๒๕๖๓ ๓๑/ก.ค./๒๕๖๓ 

๓๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๗,๐๘๓.๔๐ ๗,๐๘๓.๔๐ นางสาวเกศสณุีภรณ์ ก๋งฉิน  นางสาวเกศสณุีภรณ์ ก๋งฉิน  ราคาต่ำ ๒๔๙/๒๕๖๓ ๓๑/ก.ค./๒๕๖๓ 

          

          

          

          

          

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าป้ายไวนลิ จัดจ้าง ๓๐๐ ๓๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๒๔๘/๒๕๖๓ ๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จัดจ้าง ๗,๙๕๐ ๗,๙๕๐ นางเครือวัลย์ บรรทัดจันทร ์ นางเครือวัลย์ บรรทัดจันทร ์ ราคาต่ำ ๒๔๙/๒๕๖๓ ๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๓. ค่าวัสดุโครงการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ 

จัดซื้อ ๙,๒๘๐ ๙,๒๘๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๐/๒๕๖๓ ๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๔. ค่าป้ายไวนลิฯ งานวันแม ่ จัดจ้าง ๑๑,๑๐๐ ๑๑,๑๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๒๕๑/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๕ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๒,๙๙๖ ๒,๙๙๖ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๒๕๒/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๖ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๓/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๗ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๔/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๘๗๗.๔๐ ๘๗๗.๔๐ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม  ๒๕๕/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๘ ค่าธง/เคเบิ้ลไทร์/สมุดลงนาม 
โครงการวันแม ่

จัดซื้อ ๖,๘๐๐  นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๖/๒๕๖๓ ๗/ส.ค./๒๕๖๓ 

๙ ค่าเชือกโครงการวันแม ่ จัดซื้อ ๗๔๔ ๗๔๔ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๒๕๗/๒๕๖๓ ๑๐/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าซ่อมรถ-พยาบาลฉุกเฉิน จัดจ้าง ๒๑,๗๕๔.๒๖ ๒๑,๗๕๔.๒๖ บริษัทโตโยต้าโฆสติอ่างทอง บริษัทโตโยต้าโฆสติอ่างทอง ราคาต่ำ ๒๕๘/๒๕๖๓ ๑๑/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าซ่อมหลังคาตลาดสด จัดจ้าง ๑๘,๑๗๐ ๑๘,๑๗๐ นางสาวนุชนาถ ตันติบวร นางสาวนุชนาถ ตันติบวร ราคาต่ำ ๒๕๙/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๐/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๑/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๒/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๓/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๔/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๕/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ค่าป้ายไวนลิ จัดจ้าง ๓๐๐ ๓๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๒๔๘/๒๕๖๓ ๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง จัดจ้าง ๗,๙๕๐ ๗,๙๕๐ นางเครือวัลย์ บรรทัดจันทร ์ นางเครือวัลย์ บรรทัดจันทร ์ ราคาต่ำ ๒๔๙/๒๕๖๓ ๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๓. ค่าวัสดุโครงการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ 

จัดซื้อ ๙,๒๘๐ ๙,๒๘๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๐/๒๕๖๓ ๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๔. ค่าป้ายไวนลิฯ งานวันแม ่ จัดจ้าง ๑๑,๑๐๐ ๑๑,๑๐๐ นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน ราคาต่ำ ๒๕๑/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๕ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๒,๙๙๖ ๒,๙๙๖ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๒๕๒/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๖ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๔,๐๕๐ ๔,๐๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๓/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๗ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๔/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๘๗๗.๔๐ ๘๗๗.๔๐ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม  ๒๕๕/๒๕๖๓ ๖/ส.ค./๒๕๖๓ 

๘ ค่าธง/เคเบิ้ลไทร์/สมุดลงนาม 
โครงการวันแม ่

จัดซื้อ ๖,๘๐๐  นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๕๖/๒๕๖๓ ๗/ส.ค./๒๕๖๓ 

๙ ค่าเชือกโครงการวันแม ่ จัดซื้อ ๗๔๔ ๗๔๔ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ นางพยงุ ภูวประภาชาต ิ ราคาต่ำ ๒๕๗/๒๕๖๓ ๑๐/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าซ่อมรถ-พยาบาลฉุกเฉิน จัดจ้าง ๒๑,๗๕๔.๒๖ ๒๑,๗๕๔.๒๖ บริษัทโตโยต้าโฆสติอ่างทอง บริษัทโตโยต้าโฆสติอ่างทอง ราคาต่ำ ๒๕๘/๒๕๖๓ ๑๑/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าซ่อมหลังคาตลาดสด จัดจ้าง ๑๘,๑๗๐ ๑๘,๑๗๐ นางสาวนุชนาถ ตันติบวร นางสาวนุชนาถ ตันติบวร ราคาต่ำ ๒๕๙/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๐/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๑/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๒/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๓/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๔/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าครุภณัฑส์ำนักงาน จัดซื้อ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท นางสาวกมลรัตน ์อัศวาโกวิท ราคาต่ำ ๒๖๕/๒๕๖๓ ๑๓/ส.ค./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๘ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ จัดจ้าง ๕,๘๗๕ ๕,๘๗๕ นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร ราคาต่ำ ๒๖๖/๒๕๖๓ ๑๔/ส.ค./๒๕๖๓ 

๑๙ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๑๖,๘๓๐ ๑๖,๘๓๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๖๗/๒๕๖๓ ๒๐/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๔,๔๙๕ ๔,๔๙๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๖๘/๒๕๖๓ ๒๐/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๑ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๔,๖๖๐ ๔,๖๖๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๖๙/๒๕๖๓ ๒๐/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๒ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๔,๒๕๐ ๔,๒๕๐ นางสาวสุภัทรา ทัดเทียม นางสาวสุภัทรา ทัดเทียม ราคาต่ำ ๒๗๐/๒๕๖๓ ๒๐/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๓ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จัดซื้อ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๗๑/๒๕๖๓ ๒๐/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๔ ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ ์ จัดซื้อ ๗๘๐ ๗๘๐ นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง ราคาต่ำ ๒๗๒/๒๕๖๓ ๒๔/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๕ ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อ ๑๓,๑๕๐.๓๐ ๑๓,๑๕๐.๓๐ บ.สยามเทคนิคคอนกรตี จำกัดหมาชน บ.สยามเทคนิคคอนกรตี จำกัดหมาชน ราคาต่ำ ๒๗๓/๒๕๖๓ ๒๔/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติ 

จัดซื้อ ๓๐,๗๖๐ ๓๐,๗๖๐ นายวิษณุ  ดอนจุ้ย นายวิษณุ  ดอนจุ้ย ราคาต่ำ ๒๗๔/๒๕๖๓ ๒๔/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๗ ค่าใบประกาศนียบัตร จัดจ้าง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๗๕/๒๕๖๓ ๒๕/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๘ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อ ๕,๓๗๖.๗๕ ๕,๓๗๖.๗๕ นายราเชนทร์ จันทรห์อม นายราเชนทร์ จันทรห์อม ราคาต่ำ ๒๗๖/๒๕๖๓ ๒๕/ส.ค./๒๕๖๓ 

๒๙ ค่าถุงผ้า โครงการคัดแยกขยะ จัดซื้อ ๗,๑๒๐ ๗,๑๒๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๗๗/๒๕๖๓ ๒๕/ส.ค./๒๕๖๓ 

๓๐ ค่าป้ายโครงการ จัดจ้าง ๖,๑๐๐ ๖,๑๐๐ นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง ราคาต่ำ ๒๗๘/๒๕๖๓ ๒๕/ส.ค./๒๕๖๓ 

๓๑ ค่าอาหารว่างโครงการคัดแยกขยะ จัดซื้อ ๑,๗๕๐ ๑,๗๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๗๙/๒๕๖๓ ๒๕/ส.ค./๒๕๖๓ 

          

          

          

          

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑. ซ่อมแซมระบบประปา จัดจ้าง ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ นายธวัชชัย ตรีเข้ม นายธวัชชัย ตรีเข้ม ราคาต่ำ ๒๘๑/๒๕๖๓ ๑/ก.ย./๒๕๖๓ 

๒. ค่าต้นไม้ทรงปลูก จัดจ้าง ๒๓๑,๘๔๐ ๒๓๑,๘๔๐ นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง นายณัฎฐพัชร์  ปกป้อง ราคาต่ำ ๒๘๒/๒๕๖๓ ๒/ก.ย./๒๕๖๓ 

๓. ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จัดจ้าง ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ นายดิเรก ปรางค์ทอง นายดิเรก ปรางค์ทอง ราคาต่ำ ๒๘๓/๒๕๖๓ ๓/ก.ย./๒๕๖๓ 

๔. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง จัดซื้อ ๑,๑๕๕.๖๐ ๑,๑๕๕.๖๐ นายบรรพต วรธรรมพินิจ นายบรรพต วรธรรมพินิจ ราคาต่ำ ๒๘๔/๒๕๖๓ ๙/ก.ย./๒๕๖๓ 

๕ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นางนวพร  นาคเสนอินทร ์ นางนวพร  นาคเสนอินทร ์ ราคาต่ำ ๒๘๕/๒๕๖๓ ๙/ก.ย./๒๕๖๓ 

๖ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๓๕๐ ๓๕๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๘๖/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ย./๒๕๖๓ 

๗ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ จัดซื้อ ๑๕,๘๗๐ ๑๕,๘๗๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๘๗/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ย./๒๕๖๓ 

๘ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๑๑,๕๒๐ ๑๑,๕๒๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๘๘/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ย./๒๕๖๓ 

๙ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๘๙/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๐ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ นางสาวภัศร์พัชญา  คงการุณ นางสาวภัศร์พัชญา  คงการุณ ราคาต่ำ ๒๙๐/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๑ ค่าวัสดุการเกษตร จัดซื้อ ๗,๔๔๐ ๗,๔๔๐ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ ราคาต่ำ ๒๙๑/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๒ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๑,๙๘๕ ๑,๙๘๕ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ นายธวัชชัย วิลาสุวรรณ ราคาต่ำ ๒๙๒/๒๕๖๓ ๑๐/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๓ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จัดจ้าง ๓,๕๘๕ ๓,๕๘๕ นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร นางสาวขวัญรตา พ่ึงเนตร ราคาต่ำ ๒๙๓/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๔ ค่าซ่อมแซมเครือ่งเสยีงชนดิลากจูง จัดจ้าง ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ นายวิชัย จันทร์แสง นายวิชัย จันทร์แสง ราคาต่ำ ๒๙๒/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๕ ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๕๐๐ ๕๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๙๔/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๖ ค่าซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์ จัดจ้าง ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๙๕/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๗ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๖,๖๖๕ ๖,๖๖๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๙๖/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ย./๒๕๖๓ 

๑๘ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๓,๘๖๐ ๓,๘๖๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๒๙๗/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ย./๒๕๖๓ 

 

  



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ลำดับ
ที่ 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีต่กลงซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง 

๑๙ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๗,๔๙๐ ๗,๔๙๐ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ นายสุรศักดิ์ พลสุจรติ ราคาต่ำ ๒๙๘/๒๕๖๓ ๑๖/ก.ย./๒๕๖๓ 

๒๐ ค่าซ่อมแซม-คอมพิวเตอร ์ จัดจ้าง ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๒๙๙/๒๕๖๓ ๑๗/ก.ย./๒๕๖๓ 

๒๑ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จัดซื้อ ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๓๐๐/๒๕๖๓ ๑๘/ก.ย./๒๕๖๓ 

๒๒ ค่าวัสดสุำนักงาน จัดซื้อ ๕,๓๘๕ ๕,๓๘๕ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๓๐๑/๒๕๖๓ ๑๘/ก.ย./๒๕๖๓ 

๒๓ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จัดซื้อ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ นายเฉลมิพล ศรโีสภา นายเฉลมิพล ศรโีสภา ราคาต่ำ ๓๐๒/๒๕๖๓ ๑๘/ก.ย./๒๕๖๓ 

๒๔ ค่าซ่อมแซม-เครื่องปริ้นเตอร์ จัดซื้อ ๓,๘๐๐ ๓,๘๐๐ นายพิษณุ เฉยบัว นายพิษณุ เฉยบัว ราคาต่ำ ๓๐๓/๒๕๖๓ ๒๒/ก.ย./๒๕๖๓ 

๒๕ ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ นางศิวพร เลาหกลุวิวัฒน์ นางศิวพร เลาหกลุวิวัฒน์ ราคาต่ำ ๓๐๔/๒๕๖๓ ๒๓/ก.ย./๒๕๖๓ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 


