
 

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 16 15,858.47 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 022/61 ลว 6/12/2560

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย ชุดปฏบิติั 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สตาร์ เซฟต้ี ไฟร์ ร้าน สตาร์ เซฟต้ี ไฟร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

การ อปพร. จ านวน 20 ชุด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 023/61 ลว 13/12/2560

ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือใบมีดคันหน้า 1 ใบ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พง์ชมพรอะไหล่ จ ากัด บริษทั พง์ชมพรอะไหล่ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 024/61 ลว 18/12/2560

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (โครงการ) 2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ. เตือนใจ ร้าน อ. เตือนใจ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 025/61 ลว 19/12/2560

ความเหน็ชอบ

 

5 จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัสเภสัช ร้านพนัสเภสัช เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 026/61 ลว 19/12/2560

ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนธันวาคม 2560
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบุร)ี
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๖ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

(หมึกเคร่ืองปร้ิน) . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 027/61 ลว 20/12/2560

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 7,070.56 เฉพาะเจาะจง หจก. ต. ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต. ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

6 รายการ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 028/61 ลว 21/12/2560

ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 6,691.78 เฉพาะเจาะจง หจก. ต. ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต. ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

รายการ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 029/61 ลว 21/12/2560

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุอื่นเพื่อใช้ในการปอ้งกัน 16,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สตาร์ เซฟต้ี ไฟร์ ร้าน สตาร์ เซฟต้ี ไฟร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

และปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 030/61 ลว 25/12/2560

บรรเทาสาธารณภยั ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (สีน้ ามันอะครีลิค 1,300.03 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียนง้วน ร้านเกียนง้วน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

สีทอง) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 031/61 ลว 25/12/2560

ความเหน็ชอบ
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ซ้ือหรือจ้าง
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จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๑๑ จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 1,685.25 เฉพาะเจาะจง หจก. ต. ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต. ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

3 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 032/61 ลว 26/12/2560

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือยางใน 12.2-24 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคบญุมาการยาง ร้านโชคบญุมาการยาง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

(ล้อหน้าซ้าย) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 033/61 ลว 26/12/2560

ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 10 4,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ. เตือนใจ เคร่ืองเขียน ร้าน อ. เตือนใจ เคร่ืองเขียน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 034/61 ลว 26/12/2560

ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือหนิคลุก จ านวน 680 ลบ.ม. 272,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพทรู เจนแสวงโชค นายไพทรู เจนแสวงโชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 035/61 ลว 26/12/2560

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือโคมปลัคไลท ์LED 30w 4,654.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุล การไฟฟา้ ร้านพกิุล การไฟฟา้ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

26-cw 30w 220-240v อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 036/61 ลว 29/12/2560

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๑๖ จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 1,021.85 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุล การไฟฟา้ ร้านพกิุล การไฟฟา้ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

6 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 037/61 ลว 29/12/2560

ความเหน็ชอบ

17 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถฟาร์มแทรก 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทอ็ปโซลูชั่น ร้าน ทอ็ปโซลูชั่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เตอร์ พร้อมติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้า อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 063/61 ลว 06/12/2560

ไหล่ทาง ความเหน็ชอบ

18 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่ 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

หมอกควนั อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 064/61 ลว 18/12/2560

ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง เจือจ้อย นางสาวสมทรง เจือจ้อย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ืม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 065/61 ลว 18/12/2560

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 760.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวธุ ชัยรุ่งเรือง นายศราวธุ ชัยรุ่งเรือง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 066/61 ลว 18/12/2560

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๒๑ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ขนาด 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

1x3 เมตร อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 067/61 ลว 18/12/2560

ความเหน็ชอบ

22 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ขนาด 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

1x4 เมตร (งานผู้สูงอาย)ุ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 068/61 ลว 19/12/2560

ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ขนาด 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้าน เหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

2.3x5.80 (ปา้ยภาษ)ี อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 069/61 ลว 21/12/2560

ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บอสส์บา้นใหม่ พนัส ร้าน บอสส์บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
รถบรรทกุฟอร์ด หมายเลขทะเบยีน ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 070/61 ลว 26/12/2560

บห 4430 ชลบรีุ ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพเ์อกสาร 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ยี่หอ้ Fuji xerox รุ่น C n2OB อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 071/61 ลว 26/12/2560

หมายเลขครุภรัฑ์ 480-54-0024 ความเหน็ชอบ
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สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๒๖ จ้างเหมาซ่อมรถบรรทกุขยะ หมาย 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ราชศักด์ิ ร้าน ราชศักด์ิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เลขทะเบยีน 84-5371 ชลบรีุ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 072/61 ลว 26/12/2560

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 12,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ประชาสัมพนัธว์นัขึ้นปใีหม่ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 073/61 ลว 28/12/2560

ความเหน็ชอบ

 

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
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สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 21,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

6 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 010/61 ลว 2/11/2560

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 19,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

(หมึกพมิพเ์คร่ือง Printer) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 011/61 ลว 9/11/2560

ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 13,605.05 เฉพาะเจาะจง หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

8 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 012/61 ลว 14/11/2560

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสส์บา้นใหม่ พนัส บริษทั บอสส์บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 013/61 ลว 14/11/2560

ความเหน็ชอบ

 

5 จัดซ้ือยางรถบรรทกุขยะ 33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสส์บา้นใหม่ พนัส บริษทั บอสส์บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 015/61 ลว 21/11/2560

ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนพฤศจิกายน 2560
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบุร)ี
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๖ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อม 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ-ทมี ซาวด์ ร้าน เอ-ทมี ซาวด์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

ติดต้ัง . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 016/61 ลว 22/11/2560

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือน้ ายาผงเคมี ชนิดผงเคมีแหง้ 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บา้นบงึอิควปิเม้นท์ ร้าน บา้นบงึอิควปิเม้นท์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

พร้อมเติมบรรจุถัง ขนาด 15 ปอนด์ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 017/61 ลว 22/11/2560

ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 9,999.15 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

10 รายการ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 018/61 ลว 29/11/2560

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 256.80 เฉพาะเจาะจง หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

2 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 019/61 ลว 29/11/2560

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 50,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

13 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 020/61 ลว 29/11/2560

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๑๑ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8,925.94 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

7 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 021/61 ลว 29/11/2560

ความเหน็ชอบ

12 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 3 รายการ 633.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 048/61 ลว 2/11/2560

ความเหน็ชอบ

13 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกร อิเล็คทริค ร้านเกรียงไกร อิเล็คทริค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 049/61 ลว 3/11/2560

ความเหน็ชอบ

14 จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอ็ปโซลูชั่น ร้านทอ็ปโซลูชั่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
พร้อมติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 050/61 ลว 6/11/2560

ยี่หอ้ New Holland รุ่น TT 75 ความเหน็ชอบ

หมายเลขทะเบยีน ตค 3716 ชลบรีุ

15 จ้างเหมาซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 15,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอ็ปโซลูชั่น ร้านทอ็ปโซลูชั่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

พร้อมติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 051/61 ลว 9/11/2560

ยี่หอ้ New Holland รุ่น TT 55 ความเหน็ชอบ
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รายชื่อผู้เสนอราคาและ
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ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๑๖ จ้างเหมาพน่สารเคมีก าจัดแมลง 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 052/61 ลว 15/11/2560

ความเหน็ชอบ

17 จ้างเหมาพน่สารเคมีก าจัดแมลง 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุชง ดอกไม้เพง็ นายพทุชง ดอกไม้เพง็ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 053/61 ลว 15/11/2560

ความเหน็ชอบ

18 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ เคร่ือง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ปร้ินเตอร์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 054/61 ลว 20/11/2560

ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทแีอนด์พ ีออนไลน์ ร้าน ทแีอนด์พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 416-53-0032 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 055/61 ลว 21/11/2560

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง เจือจ้อย นางสาวสมทรง เจือจ้อย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ในวนัที่ 27 พ.ย. 60 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 056/61 ลว 23/11/2560

ความเหน็ชอบ



5

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
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สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๒๑ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล พร้อมตี 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงปา้ยไม้ นิ้วxนิ้ว ขนาด สูง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 057/61 ลว 24/11/2560

1.20 เมตร ยาว 2.0 เมตร ความเหน็ชอบ

22 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 2,165.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

หมายเลขทะเบยีน 047-97-0001 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 058/61 ลว 24/11/2560

ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิด เขียวพละ นางนิด เขียวพละ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

(โครงการรัฐพธิแีละวนัส าคัญของ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 059/61 ลว 30/11/2560

ชาติ) ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 6,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้าน ออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
(โครงการรัฐพธิแีละวนัส าคัญของ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 060/61 ลว 30/11/2560

ชาติ) ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาเต็นทแ์ละเคร่ืองเสียง 10,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา แดงศิริ นายกฤษดา แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

(โครงการรัฐพธิแีละวนัส าคัญของ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 061/61 ลว 30/11/2560

ชาติ) ความเหน็ชอบ
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๒๖ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ และ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

นิทรรศการสืบสานวฒันธรรมวถิึ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 062/61 ลว 30/11/2560

ชีวติชาวนา (โครงการรัฐพธิแีละวนั ความเหน็ชอบ

ส าคัญของชาติ)

 

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



  

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

๑ จัดซ้ือสายสิญจน์ 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนภณัฑ์ (แม่นิว) ร้านรัตนภณัฑ์ (แม่นิว) เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

(โครงการวิง่ควาย) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 002/61 ลว 10/10/2560

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือดอกดาวเรือง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง วา่ที่ร้อยตรีรุ่งอรุณ อ าไพ วา่ที่ร้อยตรีรุ่งอรุณ อ าไพ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 003/61 ลว 12/10/2560

ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,966.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

จ านวน 2 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 004/61 ลว 19/10/2560

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือหน้าดินปลูกต้นไม้ 2,042.00 เฉพาะเจาะจง นายอารีย์ กอเซ็ม นายอารีย์ กอเซ็ม เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 005/61 ลว 20/10/2560

ความเหน็ชอบ

  

5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 381.99 เฉพาะเจาะจง หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

(เหล็กกล่องเหล่ียม) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 006/61 ลว 24/10/2560

ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนตลุาคม 2560
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบุร)ี



 
2

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๖ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ. เตือนใจเคร่ืองขียน ร้าน อ. เตือนใจเคร่ืองขียน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

(กระดาษสต๊ิกเกอร์) . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 007/61 ลว 24/10/2560

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดถ้วยและ 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

น้ าแข็งโม่ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 008/61 ลว 27/10/2560

ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือถ้วยรางวลั 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนอร์ ซุปเปอร์ สปอร์ต ร้านคอนเนอร์ ซุปเปอร์ สปอร์ต เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

. อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 009/61 ลว 27/10/2560

ความเหน็ชอบ

9 จ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพชิัย เต้ทอง นายพชิัย เต้ทอง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ขยะ ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 001/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

10 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถขยะ 54,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประพจน์ สิงหพนัธ์ นายประพจน์ สิงหพนัธ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 002/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๑๑ จ้างเหมาพนักงานประจ ารถขยะ 54,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเพญ็จันทร์ สาริกา นายเพญ็จันทร์ สาริกา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 003/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

12 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถขยะ 57,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุไทย คิสาลัง นายบญุไทย คิสาลัง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 004/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

13 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถขยะ 54,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ผสมทรัพย์ นายสมชาย ผสมทรัพย์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 005/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

14 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถขยะ 54,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพร อุมา นายจตุพร อุมา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ทะเบยีน 84-5371 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 006/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

15 จ้างเหมาบคุคลท าความสะอาด 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรา ชูผล นางสาวจันทรา ชูผล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ศพด. ชุมชนบา้นตลาดทุ่งเหยีง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 007/61 ลว 29/09/2560

 ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๑๖ จ้างเหมาบคุคลขับรถ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภ ีบญุญา นายโสภ ีบญุญา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ฟาร์มแทรกเตอร์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 011/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

17 จ้างเหมาบคุคลดูแลสวนสุขภาพ 46,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตชัย จิตรนภาพงษช์ัย นายจิตชัย จิตรนภาพงษช์ัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ม.4 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 012/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

18 จ้างเหมาพนักงานดูแลและบ ารุง 36,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท เปยีปาน นายสนิท เปยีปาน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

รักษาสวนหย่อม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 013/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาคนงานท าความสะอาด 36,600.00 เฉพาะเจาะจง นางบญุช่วย เปยีปาน นางบญุช่วย เปยีปาน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
อาคารส านักงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 014/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาบคุคลขับรถน้ าดับเพลิง 72,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ อุมา นายสมเกียรติ อุมา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 015/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๒๑ จ้างเหมาคนงานประจ ารถน้ า 54,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท ์บญุชุ่ม นายชานนท ์บญุชุ่ม เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ดับเพลิง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 016/61 ลว 29/09/2560

ความเหน็ชอบ

22 จ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยบรูพา มหาวทิยาลัยบรูพา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 017/61 ลว 3/10/2560

ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาเต็นท ์เคร่ืองเสียงไฟฟา้ 15,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา แดงศิริ นายกฤษฎา แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

แสงสวา่ง เวท ีพร้อมติดต้ัง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 018/61 ลว 9/10/2560

ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรแฮนด์โฆษณา ร้านโปรแฮนด์โฆษณา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 019/61 ลว 9/10/2560

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาเคร่ืองเซ่นไหวบ้วงสรวง 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ วรีะกุล นางสุนีย์ วรีะกุล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

สักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ ์จ านวน 5 ชุด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 020/61 ลว 10/10/2560

(โครงการวิง่ควาย) ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง
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จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
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เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๒๖ จ้างเหมาจัดท าศาลเพยีงตาพร้อม 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภ ีบญุญา นายโสภ ีบญุญา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อุปกรณ์ติดต้ังและประกอบพธิไีหว้ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 021/61 ลว 10/10/2560

เจ้าที่สักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาควาย-เกวยีน พร้อม 67,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ประดับตกแต่ง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 022/61 ลว 10/10/2560

ความเหน็ชอบ

28 จ้างเหมาจัดอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 25,900.00 เฉพาะเจาะจง นางนิด เขียวพละ นางนิด เขียวพละ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

(โครงการประเพณีวิง่ควาย) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 023/61 ลว 10/10/2560

ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม 3,984.00 เฉพาะเจาะจง นายประเวช หร่ังกล่ัน นายประเวช หร่ังกล่ัน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 024/61 ลว 11/10/2560

ประจ าป ีพ.ศ.2561 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาเต็นทสี์ขาว ขนาด 5x12 45,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ นพโสภณ นายอนุสรณ์ นพโสภณ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เมตร อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 025/61 ลว 17/10/2560

ความเหน็ชอบ
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จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๓๑ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ขนาด 4,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

4x9 เมตร อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 026/61 ลว 17/10/2560

ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณศิริ สุวรรนาวุ นางสาววรรณศิริ สุวรรนาวุ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

จ านวน 1 พวง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 027/61 ลว 20/10/2560

ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาเต็นทสี์ขาว 5x12 เมตร 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ นพโสภณ นายอนุสรณ์ นพโสภณ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

4 หลัง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 028/61 ลว 24/10/2560

ความเหน็ชอบ

34 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถ 48,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ พึ่งเอี่ยม นายรุ่งอรุณ พึ่งเอี่ยม เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
บรรทกุขยะ ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 029/61 ลว 24/10/2560

ความเหน็ชอบ

35 จ้างเหมาพนักงานประจ ารถ 48,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น ผสมทรัพย์ นายสนั่น ผสมทรัพย์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

บรรทกุขยะ ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 030/61 ลว 24/10/2560

ความเหน็ชอบ



8

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๓๖ จ้างเหมาพนักงานประจ ารถ 48,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบญัชา นายบญัชา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

บรรทกุขยะ ทะเบยีน 85-7120 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 031/61 ลว 24/10/2560

ความเหน็ชอบ

37 จ้างเหมาจัดท าพื้นเวทหีน้าปรัมพธิี 123,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย แก้วแสง นายยอดชาย แก้วแสง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

งานพระราชพธิี อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 032/61 ลว 24/10/2560

ความเหน็ชอบ

38 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 89,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา แดงศิริ นายกฤษดา แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการลอยกระทง ประจ าป ี อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 033/61 ลว 27/10/2560

2560 ความเหน็ชอบ

39 จ้างเหมาประดิษฐ์กระทง จ านวน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
1 กระทง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 034/61 ลว 27/10/2560

ความเหน็ชอบ

40 จ้างเหมาจัดท าสายสะพาย 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเกษร ชลประสิทธิ์ นางเกษร ชลประสิทธิ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

นางนพมาศ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 039/61 ลว 27/10/2560

ความเหน็ชอบ



9

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
๔๑ จ้างเหมาจัดท าสปอร์ตโฆษณา 500.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ไมตรีจิตต์ นายโอภาส ไมตรีจิตต์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 040/61 ลว 27/10/2560

ความเหน็ชอบ

42 จ้างเหมารถประชาสัมพนัธ์ 500.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส ไมตรีจิตต์ นายโอภาส ไมตรีจิตต์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการจัดงานวนัลอยกระทง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 041/61 ลว 30/10/2560

ความเหน็ชอบ

 

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง) 
               เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือจานรับสัญญาณดาวเทยีม 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณปภา คะอนันต์ ร้านณปภา คะอนันต์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 183/61 ลว 4/09/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือกรอบเกียรติคุณ 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนสรดีไซน์ ร้านธนสรดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 184/61 ลว 6/09/2561
 ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือกรอบเกียรติคุณ 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนสรดีไซน์ ร้านธนสรดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 185/61 ลว 6/09/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือโล่เกียรติคุณ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา อิงค์เจ็ท ร้านนานา อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 186/61 ลว 10/09/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือโล่เกียรติคุณ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา อิงค์เจ็ท ร้านนานา อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 187/61 ลว 4/09/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี



 
2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือวคัซีน 83,585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเดือน ร้านดวงเดือน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 188/61 ลว 10/09/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 189/61 ลว 12/09/2561
 ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 69,464.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 191/61 ลว 12/09/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 18,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 192/61 ลว 17/09/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 6,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 193/61 ลว 17/09/2561

ความเหน็ชอบ



3
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 2,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 194/61 ลว 17/09/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,798.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 195/61 ลว 17/09/2561
 ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,595.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 196/61 ลว 18/09/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 14,865.51 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 197/61 ลว 17/09/2561

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 4,200.80 เฉพาะเจาะจง หจก.รัศมีคงคา ซัพพลาย หจก.รัศมีคงคา ซัพพลาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

แทน่ชาร์จถ่านพร้อมถ่าน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 198/61 ลว 21/09/2561
ความเหน็ชอบ



4
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๖ จ้างเหมาพน่สารเคมีก าจัดแมลง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญัชา มุ่งหมาย นายบญัชา มุ่งหมาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 260/61 ลว 4/09/2561
 ความเหน็ชอบ

17 จ้างเหมาพน่สารเคมีก าจัดแมลง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญัชา พรทพิรัตนา นายบญัชา พรทพิรัตนา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 261/61 ลว 4/09/2561
 ความเหน็ชอบ

18 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา อิงค์เจ็ท ร้านนานา อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 262/61 ลว 6/09/2561

ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานา อิงค์เจ็ท ร้านนานา อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 263/61 ลว 6/09/2561

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาท าสปอร์ตรถแห่ 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสายพณิ นายสมศักด์ิ เสียงสายพณิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 264/61 ลว 7/09/2561
 ความเหน็ชอบ

21 จ้างเหมาท าอาหารวา่งพร้อม 4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพนารถ  ขวญัสังข์ นางสาวยุพนารถ  ขวญัสังข์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ืม    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 265/61 ลว 10/09/2561

ความเหน็ชอบ



5
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 33,700.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

84-5371 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 267/61 ลว 11/09/2561
 ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 268/61 ลว 12/09/2561

 ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 66,400.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ดับเพลิง ผน-4140   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 269/61 ลว 14/09/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุ 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ชนิดมีเคร่ืองทุ่นแรง   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 270/61 ลว 14/09/2561

ความเหน็ชอบ

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ปร้ินเตอร์    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 271/61 ลว 17/09/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ซิสเทม็ เซอร์วสิ ร้านพนัส ซิสเทม็ เซอร์วสิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
คอมพวิเตอร์    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 272/61 ลว 17/09/2561

ความเหน็ชอบ



6
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๘ จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งพร้อม 550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง  เจือจ้อย นางสาวสมทรง  เจือจ้อย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เคร่ืองด่ิม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 273/61 ลว 17/09/2561
 ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาส ารวจความพงึพอใจ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยบรูพา มหาวทิยาลัยบรูพา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 274/61 ลว 25/09/2561

 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาขุดลอกก าจัดวชัพชืและ 18,480.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูร  เจนแสวงโชค นายไพฑูร  เจนแสวงโชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ผักตบชวา   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 275/61 ลว 27/09/2561

ความเหน็ชอบ

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 18,621.21 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 160/61 ลว 1/08/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 9,686.71 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 161/61 ลว 1/08/2561
 ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 561.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 162/61 ลว 1/08/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้อวสัดุการเกษตร 3,145.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 163/61 ลว 2/08/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือต้นทองอุไร 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางล ายงค์  ซ่ือตรง นางล ายงค์  ซ่ือตรง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 164/61 ลว 2/08/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี
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ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือเคาเตอร์ครัว 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พ ีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน เอส พ ีเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 166/61 ลว 10/08/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 43,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พ ีเฟอร์นิเจอร์ ร้าน เอส พ ีเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 167/61 ลว 10/08/2561
 ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือโทรทศัน์ LED 69,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ซิสเทม็ เซอร์วสิ ร้านพนัส ซิสเทม็ เซอร์วสิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 168/61 ลว 10/08/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือพานพุ่มดอกมะลิ 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ.เตือนใจ เคร่ืองเขียน ร้านอ.เตือนใจ เคร่ืองเขียน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 169/61 ลว 10/08/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 9,405.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 170/61 ลว 17/08/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือน้ าด่ืม 725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบวิไลค์ ร้านน้ าด่ืมบวิไลค์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 171/61 ลว 17/08/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,393.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 172/61 ลว 20/08/2561
 ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือแจกันจักสาน 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่วมมิตร ร้านร่วมมิตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 173/61 ลว 20/08/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรพงษเ์ซอร์วสิ ร้านสุรพงษเ์ซอร์วสิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 174/61 ลว 22/08/2561

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 4,140.90 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 175/61 ลว 22/08/2561
ความเหน็ชอบ
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ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๖ จัดซ้ือทรายอะเบท 33,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พพี ีอินภวูา หจก.พพี ีอินภวูา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 176/61 ลว 22/08/2561
 ความเหน็ชอบ

17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 10,427.09 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 177/61 ลว 22/08/2561
 ความเหน็ชอบ

18 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 178/61 ลว 22/08/2561

ความเหน็ชอบ

19 จัดซ้ือถังพลาสติก 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวสิีน  ชุผล นายทวสิีน  ชุผล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 179/61 ลว 23/08/2561

ความเหน็ชอบ

20 จัดซ้ือถังพลาสติก 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสาธติ  วศิรุตไพศาล นายสาธติ  วศิรุตไพศาล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 180/61 ลว 23/08/2561
 ความเหน็ชอบ

21 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 7,607.70 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 181/61 ลว 28/08/2561

ความเหน็ชอบ



5
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 14,981.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวสิีนชัย ร้านทวสิีนชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 182/61 ลว 28/08/2561
 ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง  เจือจ้อย นางสาวสมทรง  เจือจ้อย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ิม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 244/61 ลว 3/08/2561

 ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาขุดเจาะหลุม 17,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส เอ็นจิเนียร่ิง หจก.อาร์ เอส เอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 245/61 ลว 6/08/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 246/61 ลว 6/08/2561

ความเหน็ชอบ

26 จ้างเหมาท าตรายาง 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโต้งตรายาง ร้านโต้งตรายาง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 247/61 ลว 7/08/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 248/61 ลว 9/08/2561

ความเหน็ชอบ



6
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๘ จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง  เจือจ้อย นางสาวสมทรง  เจือจ้อย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เคร่ืองด่ิม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 249/61 ลว 14/08/2561
 ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,254.00 เฉพาะเจาะจง นายประเวช  หร่ังกล่ัน นายประเวช  หร่ังกล่ัน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เทศบญัญัติ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 250/61 ลว 14/08/2561

 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ซิสเทม็ ร้านพนัส ซิสเทม็ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 251/61 ลว 14/08/2561

ความเหน็ชอบ

31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ดับเพลิง   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 252/61 ลว 15/08/2561

ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 253/61 ลว 20/08/2561

ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 254/61 ลว 20/08/2561

ความเหน็ชอบ

 



7
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๓๔ จ้างเหมาติดต้ังพดัลมให้ 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็ศรี  ขจรสินกุลชัย นางสาวเพญ็ศรี  ขจรสินกุลชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ศพด. อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 255/61 ลว 21/08/2561
 ความเหน็ชอบ

35 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสส์ บา้นใหม่ บ.บอสส์ บา้นใหม่ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 256/61 ลว 28/08/2561
 ความเหน็ชอบ

36 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 15,180.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ดับเพลิง   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 257/61 ลว 29/08/2561

ความเหน็ชอบ

37 จ้างเหมารถตู้ โครงการเสริม 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิรมลรัตน์ ทวัร์ จ ากัด บ.นิรมลรัตน์ ทวัร์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
สร้างศักยภาพบคุลากรทางการ   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 258/61 ลว 29/08/2561
ศึกษา ความเหน็ชอบ

 

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พมิพค์รุภณัฑ์ จ ากัด บริษทั พมิพค์รุภณัฑ์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 143/61 ลว 4/07/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือวสัดุ 4,735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ.เตือนใจ เคร่ืองเขียน ร้านอ.เตือนใจ เคร่ืองเขียน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 144/61 ลว 4/07/2561
 ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 5,066.64 เฉพาะเจาะจง บ.รังสิโย จ ากัด บ.รังสิโย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ชุดดับเพลิง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 145/61 ลว 6/07/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง 67,699.88 เฉพาะเจาะจง บ.รังสิโย จ ากัด บ.รังสิโย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 146/61 ลว 6/07/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือกรอบหนังสือรับรอง 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนสร ดีไซน์ ร้านธนสร ดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 147/61 ลว 9/07/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี
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ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือแก๊สหงุต้ม 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเชียร ท าเนาว์ นายเชียร ท าเนาว์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 147/61 ลว 11/07/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือธงอพยพหนีไฟ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.รังสิโย จ ากัด บ.รังสิโย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 148/61 ลว 11/07/2561
 ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,996.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 149/61 ลว 11/07/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง 3,550.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 150/61 ลว 18/07/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 8,672.35 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 151/61 ลว 23/07/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,016.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุล การไฟฟา้ ร้านพกิุล การไฟฟา้ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 153/61 ลว 23/07/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือผ้าต่วน 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หา้งแสงฟา้ ชลบรีุ หา้งแสงฟา้ ชลบรีุ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 154/61 ลว 24/07/2561
 ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 10,609.05 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 155/61 ลว 24/07/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือยางมะตอย 31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 156/61 ลว 25/07/2561

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 204,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูร  เจนแสวงโชค นายไพฑูร  เจนแสวงโชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

หนิคลุก อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 157/61 ลว 25/07/2561
ความเหน็ชอบ
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๖ จัดซ้ือสารส้มชนิดใส 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 158/61 ลว 25/07/2561
 ความเหน็ชอบ

17 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 21,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 159/61 ลว 25/07/2561
 ความเหน็ชอบ

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,328.87 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 160/61 ลว 21/07/2561

ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุสงค์  เภา่โง่น นายบญุสงค์  เภา่โง่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 228/61 ลว 3/07/2561

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 229/61 ลว 6/07/2561
 ความเหน็ชอบ

21 จ้างเหมาซ่อมเล่ือยโซ่ยนต์ 630.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิา  กัปตัน นายทวิา  กัปตัน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 230/61 ลว 9/07/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดับ
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หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒ จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 346.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 231/61 ลว 9/07/2561
 ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมารถปรับอากาศ 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิวสมใจนึก การทอ่งเที่ยว หจก.นิวสมใจนึก การทอ่งเที่ยว เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 232/61 ลว 12/07/2561

 ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองออก 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นายค าพอง สานัส นายค าพอง สานัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ก าลังกาย   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 233/61 ลว 18/07/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 234/61 ลว 19/07/2561

ความเหน็ชอบ

26 จ้างเหมากลองยาว 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย  อินทะฉาย นายธวชัชัย  อินทะฉาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 235/61 ลว 23/07/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาประดับตกแต่งต้นเทยีน 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 236/61 ลว 23/07/2561

ความเหน็ชอบ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๘ จ้างเหมาผูกผ้าระบาย 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  มัติโก นายอรุณ  มัติโก เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 237/61 ลว 24/07/2561
 ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาโครงการขุดลอกร่อง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูร  เจนแสวงโชค นายไพฑูร  เจนแสวงโชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ระบายน้ า ซอย 44 หมุ่ที่ 12 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 238/61 ลว 25/07/2561

 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาโครงการขุดลอกร่อง 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูร  เจนแสวงโชค นายไพฑูร  เจนแสวงโชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ระบายน้ า ซอย 17-19   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 239/61 ลว 25/07/2561

ความเหน็ชอบ

31 จ้างเหมาขุดลอกล่องระบายน้ า 140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูร  เจนแสวงโชค นายไพฑูร  เจนแสวงโชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
หมู่ที่ 8   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 241/61 ลว 25/07/2561

ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
84-5371    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 242/61 ลว 31/07/2561

ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 5,805.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
85-7120    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 243/61 ลว 31/07/2561

ความเหน็ชอบ

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่
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หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงส าหรับ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ร้านเอ็นไซน์ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ติดต้ังประจ ารถขยะ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 123/61 ลว 4/06/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 6,248.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 124/61 ลว 5/06/2561
 ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 70,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 125/61 ลว 5/06/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสส์บา้นใหม่ พนัส บ.บอสส์บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ขย-1537 ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 126/61 ลว 5/06/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 31,897.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 127/61 ลว 8/06/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัสออกซิเย่น ร้านพนัสออกซิเย่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ทางการแพทย์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 128/61 ลว 8/06/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 41,686.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 129/61 ลว 13/06/2561
 ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 130/61 ลว 13/06/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ทางการแพทย์   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 131/61 ลว 15/06/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,996.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุลการไฟฟา้ ร้านพกิุลการไฟฟา้ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 132/61 ลว 15/06/2561

ความเหน็ชอบ



3
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 14,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุล การไฟฟา้ ร้านพกิุล การไฟฟา้ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 133/61 ลว 18/06/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญ ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 134/61 ลว 22/06/2561
 ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือสารส้ม 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคมเวร์ิค จ ากัด บ.เคมเวร์ิค จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 135/61 ลว 25/06/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
2 รายการ   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 136/61 ลว 26/06/2561

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,035.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 137/61 ลว 26/06/2561
ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๖ จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็ง แก้ว 5,650.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
โครงการแข่งขันกีฬาฟตุซอล อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 138/61 ลว 26/06/2561

ความเหน็ชอบ

17 จัดซ้ือชุดทดสอบสารเสพติดยาบา้ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บ.สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 140/61 ลว 28/06/2561
 ความเหน็ชอบ

18 จัดซ้ือธงชาติไทย 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 141/61 ลว 28/06/2561

ความเหน็ชอบ

19 จัดซ้ือน้ าด่ืม 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบวิไลค์ ร้านน้ าด่ืมบวิไลค์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 142/61 ลว 29/06/2561

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพญ็ศรี  ขจรสินกุลชัย นางสาวเพญ็ศรี  ขจรสินกุลชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 203/61 ลว 1/06/2561
ใหแ้ก่คนพกิาร ความเหน็ชอบ

21 จ้าเงหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ 9,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 204/61 ลว 1/06/2561

ความเหน็ชอบ



5
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒ จ้างเหมาจัดท าแผ่นฟวิเจอร์
บอร์ด

1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

บอร์ด  โครงสร้างผู้บริหาร อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 205/61 ลว 4/06/2561
 ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 207/61 ลว 8/06/2561

 ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพน่ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย นายสุวรรณ วริิยะรุ่งเรืองชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
หมอกควนั   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 209/61 ลว 12/06/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกร อิเล็กทริค ร้านเกรียงไกร อิเล็กทริค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ปรับอากาศ   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 210/61 ลว 12/06/2561

ความเหน็ชอบ

26 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 4,064.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 211/61 ลว 13/06/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 3,199.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชลบรีุอีซูซู เซลล์ จ ากัด บ.ชลบรีุอีซูซู เซลล์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 212/61 ลว 15/06/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๘ จ้างเหมาซ่อมแซมเวที 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  แก้วแสง นายยอดชาย  แก้วแสง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 213/61 ลว 15/06/2561
 ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 214/61 ลว 18/06/2561

 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 215/61 ลว 19/06/2561

ความเหน็ชอบ

31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุ 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคบญุมาการยาง ร้านโชคบญุมาการยาง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ฟอร์ด บห-4430   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 216/61 ลว 20/06/2561

ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับ 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกร อิเล็กทริค ร้านเกรียงไกร อิเล็กทริค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
อากาศ    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 217/61 ลว 21/06/2561

ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 218/61 ลว 22/06/2561

ความเหน็ชอบ
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ที่
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๓๔ จ้างเหมาแม็คโฮ เพื่อปรับปรุง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพล  จาเปี้ยว นายจักรพล  จาเปี้ยว เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ดินปลูกต้นไม้ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 219/61 ลว 25/06/2561
 ความเหน็ชอบ

35 จ้างเหมาซ่อมเล่ือยโซ่ยนต์ 2,260.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิา  กัปตัน นายทวิา  กัปตัน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 220/61 ลว 25/06/2561
 ความเหน็ชอบ

36 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 221/61 ลว 25/06/2561

ความเหน็ชอบ

37 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่ง 22,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบลุภรณ์  ภครโภคิน นางสาวบลุภรณ์  ภครโภคิน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 222/61 ลว 25/06/2561

ความเหน็ชอบ

38 จ้างเหมาปรับเกล่ียบอ่ขยะ 38,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูร  เจนแสวงโชค นายไพฑูร  เจนแสวงโชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 223/61 ลว 28/06/2561

ความเหน็ชอบ

39 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 7,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 224/61 ลว 28/06/2561

ความเหน็ชอบ
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หรือจ้าง
ราคา
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วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๔๐ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุ 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรศิลป์ ร้านมิตรศิลป์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 225/61 ลว 28/06/2561
 ความเหน็ชอบ

41 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 226/61 ลว 28/06/2561
 ความเหน็ชอบ

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 107/61 ลว 2/05/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการรณรงค์ 55,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเดือน ร้านดวงเดือน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 108/61 ลว 3/05/2561
 ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือของสมนาคุณ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่วมมิตร ร้านร่วมมิตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 109/61 ลว 3/05/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัสเภสัช ร้านพนัสเภสัช เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 110/61 ลว 11/05/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 29,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 111/61 ลว 11/05/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี
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เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 11,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 112/61 ลว 22/05/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 30,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 113/61 ลว 22/05/2561
 ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือแบตเตอร่ี 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสส์บา้นใหม่ พนัส บ.บอสส์บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
   ออโต้เซอร์วสิ จํากัด ออโต้เซอร์วสิ จํากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 114/61 ลว 23/05/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 25,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 115/61 ลว 23/05/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 32,949.58 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 116/61 ลว 23/05/2561

ความเหน็ชอบ
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือน้ําด่ืม 2,240.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด  กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด  กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 117/61 ลว 24/05/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือวสัดุเบด็เตล็ด 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมวทิยา ร้านเสริมวทิยา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 118/61 ลว 24/05/2561
 ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือยางรถบรรทกุขยะ 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสส์บา้นใหม่ พนัส บ.บอสส์บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

84-5371   ออโต้เซอร์วสิ จํากัด ออโต้เซอร์วสิ จํากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 119/61 ลว 25/05/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือผ้าสักหลาด 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 120/61 ลว 25/05/2561

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือน้ําด่ืม น้ําแข็ง 3,550.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด  กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด  กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 121/61 ลว 25/05/2561
ความเหน็ชอบ
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๑๖ จัดซ้ือถังพลาสติก ขนาด 60 ลิตร 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งเหยีงค้าของเก่า ร้านทุ่งเหยีงค้าของเก่า เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 122/61 ลว 28/05/2561

ความเหน็ชอบ

17 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล โครงการ 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

พฒันาศักยภาพ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 178/61 ลว 3/05/2561
 ความเหน็ชอบ

18 จ้างเหมาทําอาหารวา่งและ 2,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย  นาควชัรางกูล นางสมัย  นาควชัรางกูล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ืม โครงการรณรงค์ปอ้งกัน   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 179/61 ลว 3/05/2561
โรคพษิสุนัขบา้ ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาทําอาหาร 4,560.00 เฉพาะเจาะจง นางกนก ทดัเทยีม นางกนก ทดัเทยีม เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการรณรงค์ปอ้งกัน   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 180/61 ลว 3/05/2561
โรคพษิสุนัขบา้ ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมฯ 1,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
416-51-0021    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 181/61 ลว 8/05/2561

ความเหน็ชอบ

21 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมฯ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
416-51-0022    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 182/61 ลว 3/05/2561

ความเหน็ชอบ
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๒๒ จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิรมลรัตน์ ทวัร์ จํากัด บ.นิรมลรัตน์ ทวัร์ จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ตามโครงการพฒันาศักยภาพ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 183/61 ลว 11/05/2561
 ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเลิศไชยพฒัน์ ยินดีสุข นายเลิศไชยพฒัน์ ยินดีสุข เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ตามโครงการพฒันาศักยภาพ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 184/61 ลว 15/05/2561

 ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล โครงการ 7,917.60 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
วิง่ด้วยใจมอบใหร้พ.พนัส   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 185/61 ลว 16/05/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาประชาสัมพนัธ์ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  ไมตรีจิตต์ นายโอภาส  ไมตรีจิตต์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 186/61 ลว 26/05/2561

ความเหน็ชอบ

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกร อิเล็คทริก ร้านเกรียงไกร อิเล็คทริก เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ปรับอากาศ    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 187/61 ลว 22/05/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกร อิเล็คทริก ร้านเกรียงไกร อิเล็คทริก เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ปรับอากาศ    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 188/61 ลว 23/05/2561

ความเหน็ชอบ
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๒๘ จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวนัชัย  สุธรรมศักด์ิ นายวนัชัย  สุธรรมศักด์ิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 189/61 ลว 24/05/2561
 ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาติดต้ังเต็นทโ์ค้ง 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์  นพโสภณ นายอนุสรณ์  นพโสภณ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 190/61 ลว 24/05/2561

 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช  บริบรูณ์ นายจักรกริช  บริบรูณ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
จัดงาน   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 191/61 ลว 24/05/2561

ความเหน็ชอบ

31 จ้างเหมาทําอาหารวา่งในวธิเีปดิ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวฒิุชัย  สมสาย นายวฒิุชัย  สมสาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 192/61 ลว 24/05/2561

ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรแฮนด์  โฆษณา ร้านโปรแฮนด์  โฆษณา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 193/61 ลว 24/05/2561

ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาจัดทําอาหารวา่ง 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง  เจือจ้อย นางสาวสมทรง  เจือจ้อย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 194/61 ลว 25/05/2561

ความเหน็ชอบ



7
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๓๔ จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล 9,595.20 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 195/61 ลว 25/05/2561
 ความเหน็ชอบ

35 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 196/61 ลว 25/05/2561
 ความเหน็ชอบ

36 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงและติดต้ัง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุงต๋ี  แซ่อึ๊ง นายสุงต๋ี  แซ่อึ๊ง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ไฟฟา้แสงสวา่ง   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 197/61 ลว 28/05/2561

ความเหน็ชอบ

37 จ้างเหมาจัดอาหาร 31,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวนัชัย  สุธรรมศักด์ิ นายวนัชัย  สุธรรมศักด์ิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 198/61 ลว 28/05/2561
สําหรับเด็กและเยาวชน ความเหน็ชอบ

38 จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  ศรีอนันต์ นางสาวธนพร  ศรีอนันต์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการวนัวสิาขบชูา    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 199/61 ลว 28/05/2561

ความเหน็ชอบ

39 จ้างเหมาชุดเคร่ืองเสียง 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  บญุเลิศ นายอํานาจ  บญุเลิศ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 201/61 ลว 30/05/2561

ความเหน็ชอบ



8
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๔๐ จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อใช้ใน 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประเวช  หร่ังกล่ัน นายประเวช  หร่ังกล่ัน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

การจัดประชุมรับฟงั อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 202/61 ลว 30/05/2561
ความคิดเหน็ของประชาชน ความเหน็ชอบ

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 11,369.82 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 091/61 ลว 5/04/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือพดัลมต้ังพื้น 29,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหชัย ร้านสหชัย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 092/61 ลว 5/04/2561
 ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 39,627.45 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก.ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 093/61 ลว 5/04/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 8,634.90 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 094/61 ลว 5/04/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 11,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 096/61 ลว 5/04/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี
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ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือน้ าด่ืม 650.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบวิไลค์ น้ าด่ืมบวิไลค์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 097/61 ลว 11/04/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุลการไฟฟา้ ร้านพกิุลการไฟฟา้ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 098/61 ลว 11/04/2561
 ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือน้ าด่ืม 600.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 099/61 ลว 19/04/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 32,850.00 เฉพาะเจาะจง นางล ายงค์  ซ่ือตรง นางล ายงค์  ซ่ือตรง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 3 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 100/61 ลว 20/04/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 2,767.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนภณัฑ์ (แม่นิว) ร้านรัตนภณัฑ์ (แม่นิว) เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 101/61 ลว 20/04/2561

ความเหน็ชอบ



3
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 3,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชยุช็อป ร้านโชยุช็อป เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 103/61 ลว 20/04/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 104/61 ลว 24/04/2561
 ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือน้ าด่ืม น้ าแข็งโม่ 1,775.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

โครงการงานบญุกลางวนั อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 105/61 ลว 26/04/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ 62,969.50 เฉพาะเจาะจง บ.เคมเวร์ิค จ ากัด บ.เคมเวร์ิค จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ทางการแพทย์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 106/61 ลว 30/04/2561

ความเหน็ชอบ

15 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 20,960.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

84-5371 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 161/61 ลว 3/04/2561
ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๖ จ้างเหมาโครงการวางทอ่ประปา 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพฒัน์ ปงึประวติัวงษ์ นายจิรพฒัน์ ปงึประวติัวงษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 จากบา้นนางทพิ ชื่นแฉ่ง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 162/61 ลว 5/04/2561

ความเหน็ชอบ

17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์ม 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

แทรกเตอร์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 163/61 ลว 5/04/2561
 ความเหน็ชอบ

18 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง 91,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ผน 4141   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 164/61 ลว 5/04/2561

ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาจัดหากิจกรรมนันทนาการ63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญัชา  แดงศิริ นายบญัชา  แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 165/61 ลว 5/04/2561

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาท าปา้ยบอกเส้นทาง 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพงษโ์ฆษณา ร้านสมพงษโ์ฆษณา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 166/61 ลว 10/04/2561

ความเหน็ชอบ

21 จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์ม 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอ็ปโซลูชั่น ร้านทอ็ปโซลูชั่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
แทรกเตอร์   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 167/61 ลว 11/04/2561

ความเหน็ชอบ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุ 26,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บ.ทววีงษ ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ชนิดมีเคร่ืองทุ่นแรง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 168/61 ลว 11/04/2561
84-2800 ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 169/61 ลว 19/04/2561

 ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 170/61 ลว 19/04/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาท าอาหารถวายพระ 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางกนก  ทดัเทยีม นางกนก  ทดัเทยีม เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 171/61 ลว 19/04/2561

ความเหน็ชอบ

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นางอนุพงษ ์ บญุถนอม นางอนุพงษ ์ บญุถนอม เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ปรับอากาศ    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 172/61 ลว 24/04/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอม 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
คอมพวิเตอร์   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 173/61 ลว 24/04/2561

ความเหน็ชอบ
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๘ จ้างเหมาสูบส่ิงปฏกิูล 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมิ่งขวญั  แซ่ต้ัง นางสาวมิ่งขวญั  แซ่ต้ัง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 174/61 ลว 24/04/2561
 ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมากลองยาว 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  เอี่ยวพพิทัธนากร นายประเสริฐ  เอี่ยวพพิทัธนากร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการจัดงานบญุกลางบา้น อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 175/61 ลว 27/04/2561

 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาแต่งหน้า พร้อมเคร่ือง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวชัรี  จันทร์โท นางวชัรี  จันทร์โท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
แต่งกาย    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 176/61 ลว 27/04/2561
โครงการจัดงานบญุกลางบา้น ความเหน็ชอบ

31 จ้างเหมาประดับตกแต่งรถ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิา  เทพพรศรี นายทวิา  เทพพรศรี เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ขบวนแห ่โครงการจัดงาน   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 177/61 ลว 30/04/2561
บญุกลางบา้น ความเหน็ชอบ

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่
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หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือของสมนาคุณ 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่วมมิตร ร้านร่วมมิตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 077/61 ลว 5/03/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือน้ําด่ืมแบบถ้วย น้ําแข็งโม่ 1,420.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 078/61 ลว 9/03/2561
เด็กอนุบาล ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือถ้วยรางวลั จํานวน 2,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนอร์ ซุปเปอร์ สปอร์ต ร้านคอนเนอร์ ซุปเปอร์ สปอร์ต เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
4 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 079/61 ลว 9/03/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,457.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียนง้วน ร้านเกียนง้วน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จํานวน 4 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 080/61 ลว 12/03/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือสแลนกรองแสง 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 081/61 ลว 12/03/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,087.40 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 082/61 ลว 12/03/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือของรางวลั 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมวทิยา ร้านเสริมวทิยา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 083/61 ลว 12/03/2561
 ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุในการดําเนินโครงการ 2,380.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จํากัด บ.สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ตลาดนัดน่าซ้ือ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 084/61 ลว 14/03/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุสํานักงาน 12,081.37 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด บ.เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จํานวน 20 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 085/61 ลว 15/03/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือวสัดุในการดําเนินโครงการ 16,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จํากัด บ.สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
สุขาภบิาลอาหารและคุ้มครอง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 086/61 ลว 16/03/2561
ผู้บริโภคป ี2561 ความเหน็ชอบ
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บ.พงศ์ชมพร บ.พงศ์ชมพร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จารบี อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 087/61 ลว 22/03/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้อน้ําด่ืม และน้ําแข็ง 710.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 088/61 ลว 27/03/2561
 ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือน้ําอบไทย 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนภณัฑ์ (แม่นิว) ร้านรัตนภณัฑ์ (แม่นิว) เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 086/61 ลว 27/03/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือน้ําด่ืม น้ําแข็ง โครงการ 8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ส่งเสริมความกตัญํูผู้สูงอายุ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 087/61 ลว 28/03/2561

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือโล่เกียรติคุณ โครงการ 12,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอนเนอร์ ซุปเปอร์ สปอร์ต ร้านคอนเนอร์ ซุปเปอร์ สปอร์ต เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

ส่งเสริมความกตัญํูผู้สูงอายุ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 088/61 ลว 28/03/2561
 ความเหน็ชอบ
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๖ จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จํานวน 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางลํายงค์  ซ่ือตรง นางลํายงค์  ซ่ือตรง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
4 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 089/61 ลว 30/03/2561

ความเหน็ชอบ

17 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 12,444.10 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุล การไฟฟา้ ร้านพกิุล การไฟฟา้ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

จํานวน 6 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 090/61 ลว 30/03/2561
 ความเหน็ชอบ

18 จ้างเหมาถ่ายน้ํามันเคร่ือง 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสส์ บา้นใหม่ พนัส บ.บอสส์ บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
รถยนต์ส่วนกลาง กว-9347          ออโต้ เซอร์วสิ จํากัด          ออโต้ เซอร์วสิ จํากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 126/61 ลว 5/03/2561

ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล 346.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการพฒันาศักยภาพผู้พกิาร   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 127/61 ลว 5/03/2561

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาซ๋อมแซมเคร่ืองคอม 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
416-49-0011    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 128/61 ลว 6/03/2561

ความเหน็ชอบ

21 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 3,050.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
84-5371 ชลบรีุ   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 129/61 ลว 9/03/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๒ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิรมลรัตน์ ทวัร์ บ.นิรมลรัตน์ ทวัร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 130/61 ลว 9/03/2561

ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาบคุคลเพื่อสํารวจจํานวน 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์  จันทร์เจริญ นางอารีย์  จันทร์เจริญ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
สุนัข แมว บริเวณพื้นที่ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 131/61 ลว 9/03/2561

 ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาบคุคลเพื่อสํารวจจํานวน 6,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารี  เอี่ยมเหม็น นางสาววารี  เอี่ยมเหม็น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
สุนัข แมว บริเวณพื้นที่    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 132/61 ลว 9/03/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล 811.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 133/61 ลว 9/03/2561

ความเหน็ชอบ

26 จ้างเหมาโครงการขยายเขตทอ่เมน 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพฒัน์  ปงึประวติัวงษ์ นายจิรพฒัน์  ปงึประวติัวงษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ประปาจากบา้นนายวสัินต์    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 134/61 ลว 12/03/2561
ถึงบา้นนางกุล ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาจัดหาอาหารโครงการ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางนิด เขียวพละ นางนิด เขียวพละ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลในเขต   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 135/61 ลว 12/03/2561

เทศบาล ความเหน็ชอบ
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ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๘ จ้างเหมาประดับสถานที่ 
โครงการ

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริช  บริบรูณ์ นายจักรกริช  บริบรูณ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลในเขต อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 136/61 ลว 12/03/2561
เทศบาล ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาเตรียมสถานที่โครงการ 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  แดงศิริ นายกฤษฎา  แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
แข่งขันกีฬาเด็กอนุบาลในเขต อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 137/61 ลว 12/03/2561

เทศบาล ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุฟอร์ด 3,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุมาการยาง ร้านบญุมาการยาง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 138/61 ลว 13/03/2561

ความเหน็ชอบ

31 จ้างเหมาจัดทําตรายาง 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโต้ง ตรายาง ร้านโต้ง ตรายาง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 139/61 ลว 15/03/2561

ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาจัดทําพานพุ่มดอกไม้ 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณศิริ สุวรรนาวธุ นางสาววรรณศิริ สุวรรนาวธุ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
     อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 140/61 ลว 15/03/2561
 ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาพมิพว์ารสารกิจกรรม 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี แอนด์ จี ปร้ิน จํากัด บ.จี แอนด์ จี ปร้ิน จํากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เทศบาล   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 141/61 ลว 19/03/2561

 ความเหน็ชอบ
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ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๓๔ จ้างเหมาพมิพก์าร์ดเชิญ
ผู้ร่วมงาน

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพนัธ ์ จันทร์โท นายภาณุพนัธ ์ จันทร์โท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 142/61 ลว 23/03/2561
ความเหน็ชอบ

35 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล 11,753.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 143/61 ลว 23/03/2561
 ความเหน็ชอบ

36 จ้างเหมาทําปา้ยประชาสัมพนัธ์ 1,428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
งานประจําปจีังหวดัชลบรีุ    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 144/61 ลว 23/03/2561

ความเหน็ชอบ

37 จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัญาภคั สวสัดี นางสาวธญัญาภคั สวสัดี เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ศพด.บา้นหมอนนาง   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 145/61 ลว 26/03/2561

ความเหน็ชอบ

38 จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเบญญาภา  ดาวบริบรูณ์ นางเบญญาภา  ดาวบริบรูณ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ศพด.บา้นหนองยาง    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 146/61 ลว 26/03/2561
 ความเหน็ชอบ

39 จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั 25,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัณฑนี  สุขดี นางสาวมัณฑนี  สุขดี เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ศพด.มัสยิดนุรุ้ลฮิดายะห์   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 147/61 ลว 26/03/2561
 ความเหน็ชอบ
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ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๔๐ จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั 20,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล จูวงศ์ นางสาวสายชล จูวงศ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ศพด.วดัชุมแสง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 148/61 ลว 26/03/2561
ความเหน็ชอบ

41 จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั 29,120.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเพญ็  มิ่งอั๋น นางวนัเพญ็  มิ่งอั๋น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ศพด.ชุมชนบา้นตลาดทุ่งเหยีง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 149/61 ลว 26/03/2561
 ความเหน็ชอบ

42 จ้างเหมาทําอาหารกลางวนั 17,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุยวยี์  แดงศิริ นางสาวบญุยวยี์  แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ศพด.วดัทุ่งเหยีง    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 150/61 ลว 26/03/2561

ความเหน็ชอบ

43 จ้างเหมาจัดทําพานพุ่มดอกไม้สด 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณศิริ สุวรรนาวธุ นางสาววรรณศิริ สุวรรนาวธุ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 151/61 ลว 26/03/2561

ความเหน็ชอบ

44 จ้างเหมาทําปา้ยไวนิล 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 152/61 ลว 26/03/2561
 ความเหน็ชอบ

45 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพงษ ์ มิตรสิทธโิชค นายวรพงษ ์ มิตรสิทธโิชค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
กว-9347   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 153/61 ลว 26/03/2561
 ความเหน็ชอบ
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ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๔๖ จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวนั 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพง  พงษเ์สวลักษณ์ นางสาวสมพง  พงษเ์สวลักษณ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการสวดมนต์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 154/61 ลว 27/03/2561

ความเหน็ชอบ

47 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 41,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  แดงศิริ นายกฤษฎา  แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ตามโครงการส่งเสริมความกตัญํู อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 155/61 ลว 27/03/2561
ต่อผู้สูงอายุ ความเหน็ชอบ

48 จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวนั 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววจิิตรา  วงศ์ล้อมนิล นางสาววจิิตรา  วงศ์ล้อมนิล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ตามโครงการส่งเสริมความกตัญํู    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 156/61 ลว 27/03/2561
ต่อผู้สูงอายุ ความเหน็ชอบ

49 จ้างเหมาจัดทําอาหารวา่ง 43,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  เต็มศิริ นายอภชิาติ  เต็มศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ตามโครงการส่งเสริมความกตัญํู   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 157/61 ลว 28/03/2561
ต่อผู้สูงอายุ ความเหน็ชอบ

50 จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งสถานที่ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธพงศ์  สอนจันทร์ นายพทุธพงศ์  สอนจันทร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
และจัดดอกไม้ในพธิต่ีางๆ    อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 158/61 ลว 28/03/2561
 ความเหน็ชอบ

51 จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่ง 4,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิัย  เต็มศิริ นายอภชิัย  เต็มศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ตามโครงการส่งเสริมความกตัญํู   อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 159/61 ลว 28/03/2561
ต่อผู้สูงอายุ ความเหน็ชอบ



10
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๕๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 160/61 ลว 28/03/2561

ความเหน็ชอบ

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 75,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเดือน ร้านดวงเดือน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

พร้อมใบรับรองการฉีดวคัซีนและ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 057/61 ลว 02/02/2561

เคร่ืองหมายประจ าตัวสัตว์ ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือน้ าแข็งโม่ (โรคพษิสุนัขบา้) 330.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 058/61 ลว 02/02/2561

ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุส าหรับโครงการรณรงค์ 4,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เตือนใจ ร้าน อ.เตือนใจ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

ปอ้งกันโรค อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 059/61 ลว 02/02/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 8,499.99 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียนง้วน ร้านเกียนง้วน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 060/61 ลว 05/02/2561

ความเหน็ชอบ

 

5 จัดซ้ือปา้ยแขวนคอ 150 อัน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เตือนใจ เคร่ืองเขียน ร้าน อ.เตือนใจ เคร่ืองเขียน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 061/61 ลว 07/02/2561

ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนกุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบุร)ี



 
2

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๖ จัดซ้ือหมึกพมิพโ์ทรสาร L-170 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

. อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 062/61 ลว 07/02/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือน้ าด่ืม ก.พ. 2561 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบวิไลท์ ร้านน้ าด่ืมบวิไลท์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

. อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 063/61 ลว 07/02/2561

ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึกเคร่ือง 7,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

ปร้ินเตอร์) จ านวน 4 รายการ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 064/61 ลว 09/02/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือน้ าด่ืมบรรจุขวด 600 มิลลิลิตร 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธุ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 065/61 ลว 13/02/2561

รู้ของเด็กเล็ก ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือของสมนาคุณ 4 ชิ้น 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่วมมิตร ร้านร่วมมิตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 066/61 ลว 14/02/2561

ความเหน็ชอบ



3

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๑๑ จัดซ้ือโคมไฟจีน ตามโครงการอนุรักษ์ 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมวทิยา ร้านเสริมวทิยา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

วฒันธรรมทอ้งถิ่น อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 067/61 ลว 14/02/2561

ความเหน็ชอบ

12 จัดซ้ือหลอดตะเกียบประหยัดไฟ 1,712.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุล ร้านพกิุล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 068/61 ลว 14/02/2561

ทอ้งถิ่น ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 4,026.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 069/61 ลว 16/02/2561

ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 1,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 070/61 ลว 16/02/2561

ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือของเบด็เตล็ด ตามโครงการ 1,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชยุ ช็อป ร้านโชยุ ช็อป เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 071/61 ลว 16/02/2561

เด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ความเหน็ชอบ



4

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๑๖ จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 2,005.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 072/61 ลว 16/02/2561

ความเหน็ชอบ

17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,023.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัดบริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัดเสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 073/61 ลว 19/02/2561

ความเหน็ชอบ

18 จัดซ้ือของสมนาคุณ (แจกันจักสาน) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่วมมิตร ร้านร่วมมิตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 074/61 ลว 19/02/2561

ความเหน็ชอบ

19 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 22 13,780.53 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัดบริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัดเสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 075/61 ลว 26/02/2561

ความเหน็ชอบ

20 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,819.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 076/61 ลว 27/02/2561

ความเหน็ชอบ



5

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๒๑ จ้างเหมาจัดท าปา้ย (ไวนิล) โครงการ 21,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรแฮนด์โฆษณา ร้านโปรแฮนด์โฆษณา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ส่งเสริมกีฬาส าหรับประชาชน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 102/61 ลว 01/02/2561

ความเหน็ชอบ

22 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่จุด 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธ านุรักษ ์เวยีนขุนทด นายธ านุรักษ ์เวยีนขุนทด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ปล่อยตัว โครงการส่งเสริมกีฬา อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 103/61 ลว 01/02/2561

ส าหรับประชาชน ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาประดับตกแต่งปรัมพธิแีละ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

จัดท าซุ้ม โครงการส่งเสริมกีฬา อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 104/61 ลว 01/02/2561

ส าหรับประชาชน ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาจัดท าอาหาร 7,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรสทพิย์ ร้านรสทพิย์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 107/61 ลว 05/02/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 4,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย นาควชัรางกูล นางสมัย นาควชัรางกูล เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เคร่ืองด่ืม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 108/61 ลว 05/02/2561

ความเหน็ชอบ



6

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๒๖ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

416-52-0029 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 109/61 ลว 5/02/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

480-52-0013 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 110/61 ลว 5/02/2561

ความเหน็ชอบ

28 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

480-59-0045 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 111/61 ลว 6/02/2561

ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

416-53-0030 และ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 113/61 ลว 6/02/2561

416-55-0040 ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 288.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท ร้านเหรียญทอง อิงค์เจ็ท เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 114/61 ลว 7/02/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๓๑ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกรียงไกร อิเล็กทริค ร้านเกรียงไกร อิเล็กทริค เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

420-50-0016 และ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 115/61 ลว 13/02/2561

420-50-0011 ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาจัดท าข้าวกล่อง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิด  เขียวพละ นางนิด  เขียวพละ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 116/61 ลว 14/02/2561

เรียนรู้ของเด็กเล็ก ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลง 14,130.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ  ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ผน-4140 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 117/61 ลว 14/02/2561

ความเหน็ชอบ

34 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่ง 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  เต็มศิริ นายอภชิาติ  เต็มศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 118/61 ลว 14/02/2561

เรียนรู้ของเด็กเล็ก ความเหน็ชอบ

35 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 5,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ่น อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 119/61 ลว 15/02/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๓๖ จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศกุนต์ ทวัร์ จ ากัด บ.ศกุนต์ ทวัร์ จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 120/61 ลว 15/02/2561

เรียนรู้ของเด็กเล็ก ความเหน็ชอบ

37 จ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองเสียงและไฟฟา้ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  ไมตรีจิตต์ นายโอภาส  ไมตรีจิตต์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

แสงสวา่ง โครงการส่งเสริมการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 121/61 ลว 16/02/2561

จัดงานประเพณีท าบญุกลางบา้น ความเหน็ชอบ

38 จ้างเหมาจัดหาอาหาร 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร  พงษเ์สาวลักษณ์ นางสาวสมพร  พงษเ์สาวลักษณ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการส่งเสริมการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 122/61 ลว 16/02/2561

จัดงานประเพณีท าบญุกลางบา้น ความเหน็ชอบ

39 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 123/61 ลว 16/02/2561

เรียนรู้ของเด็กเล็ก ความเหน็ชอบ

40 จ้างเหมาบริการพื้นที่ดูแลปรับปรุง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดังภมูิ  จ ากัด บ.ดังภมูิ  จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เวบ็ไซต์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 124/61 ลว 26/02/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
๔๑ จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่งและ 625.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมทรง  เจือจ้อย นางสาวสมทรง  เจือจ้อย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เคร่ืองด่ืม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 125/61 ลว 27/02/2561

 ความเหน็ชอบ

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี  นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 



 

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือชุดใบมีดตัดหญ้าพร้อม 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอ็ปโซลูชั่น ร้านทอ็ปโซลูชั่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
อุปกรณ์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 038/61 ลว 4/01/2561

ความเหน็ชอบ

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 10,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพชรหลักทองคอนสตรัคชั่น หจก. เพชรหลักทองคอนสตรัคชั่น เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 039/61 ลว 5/01/2561

ความเหน็ชอบ

3 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 26,679.38 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย บริษทั เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
28 รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 040/61 ลว 5/01/2561

ความเหน็ชอบ

4 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือ 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมเวร์ิค จ ากัด บริษทั เคมเวร์ิค จ ากัด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
การแพทย์ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 041/61 ลว 8/01/2561

ความเหน็ชอบ
 
5 จัดซ้ือของรางวลั ตามโครงการ 6,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสริมวทิยา ร้านเสริมวทิยา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

จัดงานวนัเด็ก อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 041/61 ลว 9/01/2561
ความเหน็ชอบ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2561
เทศบาลต าบลหมอนนาง (จังหวัดชลบรุ)ี



 
2

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๖ จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 1,828.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
รายการ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 042/61 ลว 16/01/2561

ความเหน็ชอบ

7 จัดซ้ือวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 38,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พพี ีอินภวูา หจก. พพี ีอินภวูา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
จ านวน 2 รายการ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 043/61 ลว 16/01/2561

ความเหน็ชอบ

8 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 7,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมอนนางการเกษตร ร้านหมอนนางการเกษตร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
รายการ . อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 044/61 ลว 18/01/2561

ความเหน็ชอบ

9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 7,238.55 เฉพาะเจาะจง หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 045/61 ลว 18/01/2561

ความเหน็ชอบ

10 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 31,000.04 เฉพาะเจาะจง หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ หจก. ต.ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
200 ถุง อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 046/61 ลว 19/01/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๑ จัดซ้ือยางรถดับเพลิง 80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บอสส์ บา้นใหม่ พนัส บริษทั บอสส์ บา้นใหม่ พนัส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด ออโต้เซอร์วสิ จ ากัด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 047/61 ลว 29/01/2561

ความเหน็ชอบ

12 ซ้ือพมิพดี์ดไฟฟา้ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พมิพค์รุภณัฑ์ บริษทั พมิพค์รุภณัฑ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 048/61 ลว 31/01/2561
ความเหน็ชอบ

13 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 15,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพมิพ์ ร้านพมิพ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 049/61 ลว 31/01/2561
ความเหน็ชอบ

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พ.ี เฟอร์นิเจอร์ ร้าน เอส.พ.ี เฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 050/61 ลว 31/01/2561
ความเหน็ชอบ

15 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 4,683.69 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียนง้วน ร้านเกียนง้วน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

รายการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 051/61 ลว 31/01/2561
ความเหน็ชอบ



4
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑๖ จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดขวดใส 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศิฐิพงศ์ บางชวด นายศิฐิพงศ์ บางชวด เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ
อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 053/61 ลว 31/01/2561
ความเหน็ชอบ

17 จัดซ้ือธงสามเหล่ียม 700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบญุเรือน กาญจนบตัร นางสาวบญุเรือน กาญจนบตัร เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 054/61 ลว 31/01/2561
ความเหน็ชอบ

18 จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดถัง+น้ าแข็งโม่ 2,035.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธ์ นายบรรเจิด กาญจนางกูรพนัธ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังซ้ือ

อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 055/61 ลว 31/01/2561
ความเหน็ชอบ

19 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพอเพยีง แอร์ ร้านพอเพยีง แอร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองปรับอากาศ 420-50-0018 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 074/61 ลว 08/01/2561

ความเหน็ชอบ

20 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรแฮนด์โฆษณา ร้านโปรแฮนด์โฆษณา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการจัดงานวนัเด็ก อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 075/61 ลว 09/01/2561
ความเหน็ชอบ



5
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๑ จ้างเหมาชุดการแสดงมาสคอต 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวฒิุชัย สมสาย นายวฒิุชัย สมสาย เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการจัดงานวนัเด็ก อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 076/61 ลว 09/01/2561

ความเหน็ชอบ

22 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ นายพทุธพงศ์ สอนจันทร์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการจัดงานวนัเด็ก อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 077/61 ลว 09/01/2561
ความเหน็ชอบ

23 จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมน้ าด่ืม 33,750.00 เฉพาะเจาะจง นางนิด เขียวพละ นางนิด เขียวพละ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

โครงการจัดงานวนัเด็ก อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 079/61 ลว 09/01/2561
ความเหน็ชอบ

24 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 13,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา แดงศิริ นายกฤษฎา แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
โครงการจัดงานวนัเด็ก อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 080/61 ลว 09/01/2561

ความเหน็ชอบ

25 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของ 18,763.52 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวนัออก มอเตอร์คาร์ จ ากัดบริษทั ตะวนัออก มอเตอร์คาร์ จ ากัดเสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เทศบาลต าบลหมอนนาง หมายเลข อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 081/61 ลว 10/01/2561
ทะเบยีน กย-8137 ชลบรีุ ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๒๖ จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 3,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรัิช สวสัด์ิศรี นางสาววรัิช สวสัด์ิศรี เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ืม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 082/61 ลว 10/01/2561

ความเหน็ชอบ

27 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของ 20,711.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตะวนัออก มอเตอร์คาร์ จ ากัดบริษทั ตะวนัออก มอเตอร์คาร์ จ ากัดเสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เทศบาลต าบลหมอนนาง หมายเลข อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 083/61 ลว 16/01/2561
ทะเบยีน กย-8137 ชลบรีุ ความเหน็ชอบ

28 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพร สมรส นางสาวสมพร สมรส เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ืม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 084/61 ลว 17/01/2561

ความเหน็ชอบ

29 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทกุ 6,330.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
(มีเคร่ืองทุ่นแรง) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 085/61 ลว 18/01/2561

ความเหน็ชอบ

30 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดหญ้า 3,845.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิา กัปตัน นายทวิา กัปตัน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
(442-57-0008) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 087/61 ลว 18/01/2561

ความเหน็ชอบ



7
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๓๑ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดหญ้า 3,255.00 เฉพาะเจาะจง นายทวิา กัปตัน นายทวิา กัปตัน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
(447-52-0009) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 088/61 ลว 18/01/2561

ความเหน็ชอบ

32 จ้างเหมาจัดท าสปอร์ตโฆษณารถแห่ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสายพณิ นายสมศักด์ิ เสียงสายพณิ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

ความยาวไม่น้อยกวา่ 1 นาที อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 089/61 ลว 19/01/2561
ความเหน็ชอบ

33 จ้างเหมาพมิพเ์อกสาร แบบในการ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
ส ารวจและรับขึ้นทะเบยีนสุนัขและ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 090/61 ลว 19/01/2561
แมว ความเหน็ชอบ

34 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทกุขยะ 4,850.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
หมายเลขทะเบยีน 84-5371 ชลบรีุ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 091/61 ลว 19/01/2561

ความเหน็ชอบ

35 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 3,250.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ ์สมาน นายกิตติพงษ ์สมาน เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ืม จ านวน 130 ชุด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 092/61 ลว 19/01/2561

ความเหน็ชอบ
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ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๓๖ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ นายราชศักด์ิ ปรัชญบริรักษ์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
หมายเลขทะเบยีน กง-9347 ชลบรีุ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 093/61 ลว 20/01/2561

ความเหน็ชอบ

37 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนีย์ ประทมุทอง นางสาวพจนีย์ ประทมุทอง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เคร่ืองด่ืม จ านวน 100 ชุด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 094/61 ลว 23/01/2561
ความเหน็ชอบ

38 จ้างเหมาจัดท าอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางร าพงึ อุมา นางร าพงึ อุมา เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
จ านวน 100 ชุด วนัที่ 25 ม.ค. 61 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 095/61 ลว 24/01/2561

ความเหน็ชอบ

39 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา แซ่เฮ้ง นางสาววรรณา แซ่เฮ้ง เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
เคร่ืองด่ืม จ านวน 100 ชุด อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 096/61 ลว 24/01/2561
วนัที่ 29 ม.ค. 61 ความเหน็ชอบ

40 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 2,154.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ ศูนย์โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
หมายเลขทะเบยีน ขย-1537 ชลบรีุ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 097/61 ลว 26/01/2561

ความเหน็ชอบ



9
ล าดับ

ที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๔๑ จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล รับสมัคร 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ ร้านออฟ กราฟฟกิดีไซน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
อาสาสมัครทอ้งถิ่นรักษโ์ลก (อถล.) อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 098/61 ลว 29/01/2561
ขนาด 1x2 เมตร ความเหน็ชอบ

42 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันท ์กล่ินหอม นางสาวสุนันท ์กล่ินหอม เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง

เคร่ืองด่ืม อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 099/61 ลว 29/01/2561
ความเหน็ชอบ

43 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ ร้านท ีแอนด์ พ ีออนไลน์ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
หมายเลขครุภณัฑ์ 416-52-0029 อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 100/61 ลว 29/01/2561

ความเหน็ชอบ

44 จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการส่งเสริม20,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา แดงศิริ นายกฤษฎา แดงศิริ เสนอราคาตามทอ้งตลาด เลขที่ใบส่ังจ้าง
กีฬา อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ 101/61 ลว 31/01/2561

ความเหน็ชอบ

 

     ลงช่ือ.............................................................. ผู้รายงาน 
                 ( นางสาวยุวดี นทีธารทอง ) 
                เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
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