
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

1 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
(ส านักปลัด) 

26,470 26,470 เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 07/2562 

ลว. 3 ธ.ค. 2561  

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ส านักปลัด) 

4,205 4,205 เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 08/2562 

ลว. 3  ธ.ค. 2561  

3 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (คลัง)  23,170 23,170 เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 09/2562     
ลว 3 ธ.ค. 61 

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(ศูนย์เรียนรู้) 

1,445 1,445  เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11/2562 

ลว. 3  ธ.ค. 2561  

5 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) 
(ศูนย์เรียนรู้) 

8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 12/2562     
ลว 3 ธ.ค. 61 

6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
(ศูนย์เรียนรู้) 

5,615 5,615 เฉพาะเจาะจง บ.กระต่าย จ ากัด บ.กระต่าย จ ากัด เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 13/2562 

ลว. 3  ธ.ค. 2561  

7 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับห้องเรยีนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บารม ี

๓๐,๖๐๐ 
 

๓๐,๖๐๐ 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.จี. 
คอมพิวเตอร์ ๒๐๑๘ 
จ ากัด  
 

บริษัท ที.จี. 
คอมพิวเตอร์ ๒๐๑๘ 
จ ากัด  
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๒/๒๕๖๒ 
ลว. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 

8 จัดจ้างท าตรายาง  
(ส านักปลัด) 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ระพงษ ์ หจก.ระพงษ ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

13/2562 ลว. 4 ธ.ค. 2561 

9 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักปลดั)  40,110 40,110 เฉพาะเจาะจง บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

บ.ที.จี.คอมพิวเตอร์ 
2018 จ ากัด 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 16/2562     
ลว 4 ธ.ค. 61 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 

เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ 
 

 
 

ล ำดบั 

 
 

งำนจดัซือ้จดัจ้ำง 

 
 

วงเงินจดัซือ้/
จดัจ้ำง 

 
 

รำคำกลำง 

 
 

วิธีซือ้จ้ำง 

 

รำยช่ือผู้ เสนอรำคำ
และรำคำ   ท่ีเสนอ 

 

ผู้ได้รับกำรคดัเลอืก
และรำคำทีต่กลงซือ้

หรือจ้ำง 

 
 

เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป 

 

เลขที่และวนัท่ีของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซือ้หรือจ้ำง 

 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายข้างโรงเรียนบ้านเขาแหลมทางเข้า
หมู่บ้านป่าคู้ หมู่ที่ ๓ บ้านเขาแหลม  
 

๒๐๕,๐๐๐  
 

๒๐๘,๐๐๐  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยิ่งธนะชัย การโยธา  

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งธ
นะชัย การโยธา  

 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ี
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี ๗/๒๕๖๒ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายภายในหมู่บ้านซีพี หมู่ที่ ๕ บ้าน
บารมี  
 

๔๘๙,๐๐๐    
 

๔๙๒,๐๐๐   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยิ่งธนะชัย การโยธา  

 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งธ
นะชัย การโยธา  

 

เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

สัญญาเลขท่ี  ๘/๒๕๖๒ 
๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑   
   

12 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณร์ถยนตส์่วนกลาง 
เลขทะเบยีน กง 1734) 

7,100 7,100 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ ร้านรุ่งโรจน์การยนต ์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

15/2562  ลว 21 ธ.ค. 61 

13 จ้างท าป้ายไวนิล 840 840 เฉพาะเจาะจง ร้านแออาร์ท ร้านแออาร์ท  เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

16/2562  ลว 24 ธ.ค. 61 

14 จ้างเหมาเช่าไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งช่วง
เทศกาลปีใหม ่

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง  ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

17/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61  

15 จ้างเหมาเช่าเต็นท์อ านวยการ           
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง  ร้านสันตเิซี่ยงหว็อง เป็นผู้มีคณุสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่
เทศบาลก าหนด 

18/2562 ลว. 24 ธ.ค. 61  

 


