
๑/๔

ท่ี หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต้่าสุด 40/2566

(ส้านักปลัด) เป็นเงิน 15,000.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต้่าสุด 41/2566

(กองสาธารณสุข) เป็นเงิน 15,๐00.- บาท เป็นเงิน 15,๐00.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช่ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต้่าสุด 42/2566

(กองคลัง) เป็นเงิน 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คงทองทิพย์ ปิโตรเลียม เป็นราคาท่ีต้่าสุด 43/2566

(กองช่าง) เป็นเงิน 1๐,000.- บาท เป็นเงิน 1๐,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3 โรงเรียน และศูนย์ ๒๘๐,๙๐๐.๖๘ ๒๘๐,๙๐๐.๖๘ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ้ากัด สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ้ากัด เป็นราคาท่ีต้่าสุด 44/2566

พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ (นมถุง) จ้านวน 71 วัน (โรงงานผลิตภัณฑ์นม) (โรงงานผลิตภัณฑ์นม) และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

นมกล่อง จ้านวน 44 วัน เป็นเงิน 280,900.68 บาท เป็นเงิน 280,900.68 บาท

6 จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ต้าแหน่ง ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสา  กิระนันทวัฒน์ นางสาววันวิสา  กิระนันทวัฒน์ เป็นราคาท่ีต้่าสุด 45/2566

เจ้าหน้าท่ีธุรการหรือเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลประจ้า เป็นเงิน 9,000.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลิอประชาชน จ้านวน

1 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค. 65 - 3๑ ธ.ค. 65

7 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิวส์ โครงการฝึกอบรมป้องกัน ๔๓๒.๐๐ ๔๓๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุราฎ  กลไกร นายสุราฎ  กลไกร เป็นราคาท่ีต้่าสุด 46/2566

และระงับอัคคีภัย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร เป็นเงิน 432.- บาท เป็นเงิน 432.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

จ้านวน 1 ป้าย

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลกระจัน

ล้าดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง
วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา



๒/๔

ท่ี หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลกระจัน

ล้าดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง
วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

8 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิวส์ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ๑,๑๘๒.๐๐ ๑,๑๘๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุราฎ  กลไกร นายสุราฎ  กลไกร เป็นราคาท่ีต้่าสุด 47/2566

เพ่ือประชาชน จ้านวน 6 ป้าย เป็นเงิน 1,182.- บาท เป็นเงิน 1,182.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

9 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีเพ่ือ ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  อินทร์ตุ้ม นายไพโรจน์  อินทร์ตุ้ม เป็นราคาท่ีต้่าสุด 48/2566

ประชาชน จ้านวน 2 หลัง เป็นเงิน 2,400.- บาท เป็นเงิน 2,400.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

10 ซ้ือผ้าคลุมโต๊ะประชุม ขนาด 60 x 150 x 74 ซม. ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  กล่ินพุฒซ้อน นายอนันต์  กล่ินพุฒซ้อน เป็นราคาท่ีต้่าสุด 8/2566

จ้านวน 12 ผืน เป็นเงิน 9,000.- บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ้านวน 12 รายการ ๙๕,๘๐๐.๐๐ ๙๕,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เมืองทองวิทยุการไฟฟ้า เมืองทองวิทยุการไฟฟ้า เป็นราคาท่ีต้่าสุด 9/2566

เป็นเงิน 95,800.- บาท เป็นเงิน 95,800.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

12 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แสงพระอินทร์ หจก.แสงพระอินทร์ เป็นราคาท่ีต้่าสุด 10/2566

บายน้้า คสล. หมู่ท่ี 5 เร่ิมจากบริเวณบ้านนางลออ เป็นเงิน 468,000.- บาท เป็นเงิน 468,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สาระสาริน ถึงบริเวณบ้านนางบุญเสริม รักน้อย

13 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ชุดดับเพลิงนอกอาคาร) ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพบตะวันการดับเพลิง ร้านพบตะวันการดับเพลิง เป็นราคาท่ีต้่าสุด 11/2566

จ้านวน 3 ชุด เป็นเงิน 42,000.- บาท เป็นเงิน 42,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

14 ซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ้านวน 2 รายการ ๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพบตะวันการดับเพลิง ร้านพบตะวันการดับเพลิง เป็นราคาท่ีต้่าสุด 12/2566

เป็นเงิน 24,500.- บาท เป็นเงิน 24,500.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

15 จ้างเหมาท้าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส้าหรับผู้เข้าร่วม ๖,๓๐๐.๐๐ ๖,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  แก้วแดง นางสาวจิราพร  แก้วแดง เป็นราคาท่ีต้่าสุด 13/2566

โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย จ้านวน 210 คน เป็นเงิน 6,300.- บาท เป็นเงิน 6,300.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕



๓/๔

ท่ี หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลกระจัน

ล้าดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง
วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

16 ซ้ืออุปกรณ์ส้าหรับใช้ใน โครงการฝึกอบรมป้องกัน ๗,๒๕๕.๐๐ ๗,๒๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพบตะวันการดับเพลิง ร้านพบตะวันการดับเพลิง เป็นราคาท่ีต้่าสุด 14/2566

อัคคีภัย จ้านวน 7 รายการ เป็นเงิน 7,255.- บาท เป็นเงิน 7,255.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 2 รายการ ๓๕,๖๐๐.๐๐ ๓๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวส้มล้ิม  เจิมสุวรรณ์ นางสาวส้มล้ิม  เจิมสุวรรณ์ เป็นราคาท่ีต้่าสุด 15/2566

เป็นเงิน 35,600.- บาท เป็นเงิน 35,600.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

18 จ้างเหมาท้าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการ ๖,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร  แก้วแดง นางสาวจิราพร  แก้วแดง เป็นราคาท่ีต้่าสุด 16/2566

เทศบาลเคล่ือนท่ีเพ่ือประชาชน จ้านวน 200 ชุด เป็นเงิน 6,000.- บาท เป็นเงิน 6,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

19 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิวส์พร้อมโครงไม้ โครงการป้อง ๙,๙๐๐.๐๐ ๙,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายสุราฎ  กลไกร นายสุราฎ  กลไกร เป็นราคาท่ีต้่าสุด 17/2566

กันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. เป็นเงิน 9,900.- บาท เป็นเงิน 9,900.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

2566 ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร จ้านวน 30ป้าย

20 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ้านวน 2 รายการ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านวรวรรณ 9 ร้านวรวรรณ 9 เป็นราคาท่ีต้่าสุด 18/2566

เป็นเงิน 11,000.- บาท เป็นเงิน 11,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

21 จ้างเหมาก้าจัดขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูล ของเทศบาล ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ ๓๘๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จ้ากัด บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จ้ากัด เป็นราคาท่ีต้่าสุด 19/2566

ต้าบลกระจัน เป็นเงิน 385,200.- บาท เป็นเงิน 385,200.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

22 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส้าหรับประมวล ๗๖,๐๐๐.๐๐ ๗๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ เป็นราคาท่ีต้่าสุด 1/2566

ผล จ้านวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เป็นเงิน 76,000.- บาท เป็นเงิน 76,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก (Ink Tank Printer)

จ้านวน 4 เคร่ือง (ส้านักปลัด)



๔/๔

ท่ี หรือจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๕

เทศบาลต าบลกระจัน

ล้าดับ
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง
วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

23 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 ๓๗,๕๐๐.๐๐ ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ เป็นราคาท่ีต้่าสุด 2/2566

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ้านวน 1 เป็นเงิน 37,500.- บาท เป็นเงิน 37,500.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ้านวน

1 เคร่ือง (กองคลัง)

24 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 ๓๗,๕๐๐.๐๐ ๓๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ เป็นราคาท่ีต้่าสุด 3/2566

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ้านวน 1 เป็นเงิน 37,500.- บาท เป็นเงิน 37,500.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จ้านวน

1 เคร่ือง (กองการศึกษา)

25 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ หจก.สุวรรณาคอมพิวเตอร์ เป็นราคาท่ีต้่าสุด 4/2566

2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ้านวน เป็นเงิน 30,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท และเอกสารถูกต้องครบถ้วน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

1 เคร่ือง (กองช่าง)


