
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 จัดซ้ือพานพุ่มเงิน- 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภันฑ์กาญจนบุรี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 14/2564 ลงวันท่ี 4 ธ.ค.63

พานพุ่มทอง พานดอกไม้ 6,100.00 6,100.00
จ่านวน 4 พาน

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 5,480.00 5,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไรวินทร์พาณิชย์ ร้านไรวินทร์พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 15/2564 ลงวันท่ี14 ธ.ค.63

งานครัว 5,480.00 5,480.00

3 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 16/2564 ลงวันท่ี 14ธ.ค.63

3,250.00 3,250.00

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ เนียมเมือง นายอลงกรณ์ เนียมเมือง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 17/2564 ลงวันท่ี 22 ธ.ค.63

(เคร่ืองปรับอากาศ) 97,200.00 97,200.00
จ่านวน 3 เคร่ือง

5 จัดซ้ือวัสดุกีฬาโครงการ 67,558.00 67,588.00 เฉพาะเจาะจง นางเกียว ภูษิตกาญจนา นางเกียว ภูษิตกาญจนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 18/2564 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.63

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 67,588.00 67,588.00
สัมพันธ์ต้านยาเสพติดฯ

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563
เทศบาลต่าบลวังโพธ์ิ  อ่าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

เดือนธันวาคม  2563



6 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 5,674.00 5,674.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 19/2564 ลงวันท่ี 23 ธ.ค.63

(กองคลัง) 5,674.00 5,674.00

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,685.00 50,685.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ชมช่ืน นายโสภณ  ชมช่ืน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 20/2564 ลงวันท่ี 21 ธ.ค.63

(กองช่าง) 50,685.00 50,685.00

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ชมช่ืน นายโสภณ  ชมช่ืน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 21/2564 ลงวันท่ี 22 ธ.ค.63

(กองคลัง) 10,200.00 10,200.00

9 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,526.00 2,526.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 22/2564 ลงวันท่ี 23 ธ.ค.63

(กองช่าง) 2,526.00 2,526.00

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพพนม  ใหญ่ย่ิง นายเทพพนม  ใหญ่ย่ิง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 25/2564 ลงวันท่ี 30 ธ.ค.63

หรือการแพทย์ 10,000.00 10,000.00
(เคร่ืองพ่นหมอกควัน)

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ชมช่ืน นายโสภณ  ชมช่ืน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 26/2564 ลงวันท่ี 30 ธ.ค.63

หรือการแพทย์ 9,750.00 9,750.00
(เคร่ืองวัดอุณหภูมิ)

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ เนียมเมือง นายอลงกรณ์ เนียมเมือง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 27/2564 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.63

เคร่ืองปรับอากาศ 32,400.00 32,400.00
จ่านวน  1  เคร่ือง



13 จัดซ้ือน่้าด่ืมโครงการ 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง นางอรทัย อ่ิมศิริ นางอรทัย อ่ิมศิริ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 29/2564 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.63

ป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 1,890.00 1,890.00

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  ชมช่ืน นายโสภณ  ชมช่ืน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 30/2564 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.63

และการแพทย์ 4,800.00 4,800.00
(หน้ากากอนามัย)

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 43,750.00 43,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดาวรุ่ง  กลับสงวน น.ส.ดาวรุ่ง  กลับสงวน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 10/2564 ลงวันท่ี 3 ธ.ค.63

(ยางมะตอย) 350  ถุง 43,750.00

16 โครงการก่อสร้างถนน 181,000.00 181,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เทศธรรม นายสุชาติ เทศธรรม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 51/2564 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.63

คอนกรีตเสริมเหล็ก 181,000.00 181,000.00
สายบ้านนายนาคร

17 โครงการก่อสร้างถนน 215,000.00 215,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เทศธรรม นายสุชาติ เทศธรรม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 52/2564 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.63

คอนกรีตเสริมเหล็ก 215,000.00 215,000.00
สายบ้าน ดร.ปริญญา

18 จ้างเหมาจัดท้ายไวนิล 828.00 828.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 53/2564 ลงวันท่ี 3 ธ.ค.63

ขนาด 2.3x2.4 เมตร 828.00 828.00

19 จ้างร้ือเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์  เนียมเมือง นายอลงกรณ์  เนียมเมือง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 54/2564 ลงวันท่ี 14 ธ.ค.63



จ่านวน 2 เคร่ือง 2,000.00 2,000.00

20 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 5,184.00 5,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามปร้ินท์ แอนด์ บริษัทสยามปร้ินท์ แอนด์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 55/2564 ลงวันท่ี 15 ธ.ค.63

ดีไซน์ ดีไซน์
5,184.00 5,184.00

21 จ้างเหมาจัดท่าป้าย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามปร้ินท์ แอนด์ บริษัทสยามปร้ินท์ แอนด์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 56/2564 ลงวันท่ี 14 ธ.ค.63

ประชาสัมพันธ์แบบโครง ดีไซน์ ดีไซน์
เหล็กพร้อมติดต้ัง จ่านวน 9,000.00 9,000.00
3 ป้าย ขนาด 240x480

22 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต 493,500.00 493,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เชษฐ์ธิดา  นงค์นุช น.ส.เชษฐ์ธิดา  นงค์นุช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 57/2564 ลงวันท่ี 24 ธ.ค.63

เสริมเหล็กสายถ่้ากระแซ 493,500.00 493,500.00

23 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุกาญจนบุรี บริษัทอีซูซุกาญจนบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 58/2564 ลงวันท่ี 21 ธ.ค.63

ไฟฟ้า 1,820.00 1,820.00

24 จ้างเหมาเตรียมสนาม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัฒน์ แก้วอร่าม นายอนุวัฒน์ แก้วอร่าม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 59/2564 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.63

ฟุตบอล 7 คน 3,500.00 3,500.00

25 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อม 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  แสงน่ิม นายไพฑูรย์ แสงน่ิม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 60/2564 ลงวันท่ี 21 ธ.ค.63

พิธีกรภาคสนาม 12,500.00 12,500.00



26 จ้างเหมาเตรียมสนาม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์  พรมข่า นายนิรันดร์  พรมข่า เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 61/2564 ลงวันท่ี 16 ธ.ค.63

เซปักตระกร้อ 1,500.00 1,500.00

27 จ้างเหมาท่าอาหารว่าง 20,160.00 20,160.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร์ แผนใหญ่ นางเพ็ญจันทร์ แผนใหญ่ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 62/2564 ลงวันท่ี 23 ธ.ค.63

และเคร่ืองด่ืม 20,160.00 20,160.00

28 จ้างเหมาท่าป้ายผ้าใบ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 63/2564 ลงวันท่ี 21 ธ.ค.63

อ๊ิงเจท 5,400.00 5,400.00

29 จ้างเหมาจัดและตกแต่ง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายฝน  พุทธศรี น.ส.สายฝน  พุทธศรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 64/2564 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.63

สถานท่ีพิธีเปิดการแข่งขัน 3,500.00 3,500.00
กีฬาชุมชนฯ

30 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 1,554.00 1,554.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 65/2564 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.63

ขนาด 2.8x3.7 เมตร 1,554.00 1,554.00
เน่ืองในเทศกาลวันข้ึน
ปีใหม่

31 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  อยู่พวง นายวิชัย  อยู่พวง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 67/2564 ลงวันท่ี 4 ธ.ค.63

ขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 9,416.00 9,416.00
82-9013 กาญจนบุรี

32 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกรไชย  สุขกุล นายกรไชย  สุขกุล เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 72/2564 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.63



โครงการป้องกันและลด 2,200.00 2,200.00
อุบัติภัยฯ  ปี 2564

33 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต น.ส.จุฑารัตน์ มัศยามาต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 73/2564 ลงวันท่ี 28 ธ.ค.63

ขนาด 0.8x2.0 เมตร 300.00 300.00
โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยฯ ปี 2564

34 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 13,894.95 13,894.95 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุกาญจนบุรี บริษัทอีซูซุกาญจนบุรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 80/2564 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.63

ส่วนกลาง กค 6493 กจ 13,894.95 13,894.95


