
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 943,356.40 943,356.40 วิธีกรณีพิเศษ บ.แมรี่ แอน แดรี่  
โปรดักส์ จ ากัด 

บ.แมรี่ แอน แดรี่  
โปรดักส์ จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาซื้อเลขท่ี 3/2562            
ลว. 2 ม.ค. 2562 

2 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,317 16,317  เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์สมบัติคา้
วัสด ุ

ร้านทรัพย์สมบัติคา้วัสด ุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 14/2562                
ลว. 2  ม.ค.  2561 

  
3 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 46,230 46,230 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์อัครจิรา ร้านพงศ์อัครจิรา เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 19/2562 

ลว. 7 ม.ค. 2562 

 
4 จัดซื้อวัสดุงาน (กองคลัง) 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง    บ.กระต่าย จ ากดั บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 20/2562 

ลว. 7  ม.ค. 2562 

5 จ้างเหมาประกอบอาหารงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

10,000 10,000  เฉพาะเจาะจง นายรัชพล สว่างโลก  นายรัชพล สว่างโลก เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

22/2562 ลว. 7  ม.ค.62 

  

6 จัดซื้อของรางวัลโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

28,450 28,450 เฉพาะเจาะจง ร้านหญ้าแหวน ร้านหญ้าแหวน เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 22/2562                
ลว. 7  ม.ค.  2562 

  
7 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

(ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณร์ถยนตส์่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน บต 2973 ) 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

28/2562  ลว 28 ม.ค. 62 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 

4,205 4,205 เฉพาะเจาะจง ร้านดงเสลาวสัดุ
ภัณฑ ์

ร้านดงเสลาวสัดุภณัฑ์  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 23/2562 

ลว. 11 ม.ค. 2562 
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เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์เรียนรู้) 1,555 1,555 เฉพาะเจาะจง ร้านดงเสลาวสัดุภณัฑ ์ ร้านดงเสลาวสัดุภณัฑ์  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 24/2562 

ลว. 11 ม.ค. 2562 

10 จัดซื้อวัสดุงาน (ศูนยเ์รียนรู้) 1,445 1,445  เฉพาะเจาะจง ร้านต้นอักษร ร้านต้นอักษร เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 25/2562 

ลว. 11  ม.ค. 2562 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 3,660 3,660 เฉพาะเจาะจง ร้านพนัส ร้านพนัส เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 27/2562                
ลว. 14 ม.ค. 2561 

  
12 ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประธานจ่ายน้ า

ขนาด ๒ นิ้ว ช้ัน ๑๓.๕ ระบบประปา
ภายในหมู่บ้านพันแปลง (ช่วงที่ ๓) 
ณ ซอย ๖ พันแปลง หมู่ที่ ๓  
 

๕๕,๐๐๐  
 

๕๖,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสัมฤทธิ ์ 
 

ร้านสัมฤทธิ ์ 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๑๐/๒๕๖๒  
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
  

 


