
วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ำด่ืม(ส้ำนักงำน) 20,000 3,175 เฉพำะเจำะ นำงสุวดี ดำวขุนทด นำงสุวดี  ดำวขุนทด สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  1/2561

ก้ำหนด 2/10/2560

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืม(ศพด.) 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะ นำงสุวดี ดำวขุนทด นำงสุวดี  ดำวขุนทด สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  2/2561

ก้ำหนด 2/10/2560

3 น้้ำมันพน่ยุง 1,350.40      1,350.40     เฉพำะเจำะ บริษทั เอ.บี ปิโตรเล่ียม บริษทั เอ.บี ปิโตรเล่ียม สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  3/2560

1,350.40                        1,350.40                         ก้ำหนด 16/102/560

4 จัดซ้ือพวงมำลำ 2,500.00      2,500.00     เฉพำะเจำะ สวนเพิ่มทรัพย์ สวนเพิ่มทรัพย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  4/2561

2,500.00                        2,500.00                         ก้ำหนด 20/10/2561

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                      (นำยสุเมธ ดำรำค้ำ)                                                      (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                             (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                      รองปลัด อบต. รักษำรำชกำรแทน ผอ.กองคลัง                       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 31  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 1,390.00      1,390.00     เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 5/1/2561

ตรำยำง ส้ำนักปลัด 1,390.00                        1,390.00                         ก้ำหนด 7/11/2560

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 42,960.00     42,960.00   เฉพำะเจำะ ฮ่ัวฮะกำรไฟฟำ้ ฮ่ัวฮะกำรไฟฟำ้ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 6/1/2561

กองช่ำง 42,960.00                      42,960.00                       ก้ำหนด 27/11/2560

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                    (นำยสุเมธ ดำรำค้ำ)                                                        (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                             (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                 รองปลัด อบต. รักษำรำชกำรแทน ผอ.กองคลัง                               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 16,781.00 16,781.00 เฉพำะเจำะ ร้ำนเรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  7/2561

(กองช่ำง) 16,781.00 16,781.00 ก้ำหนด 7/112/2560

2 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณกีฬำ 20,050.00     20,050.00   เฉพำะเจำะ ท็อปเซ็นเตอร์ ท็อปเซ็นเตอร์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  8/2561

กำรศึกษำ 20,050.00                      20,050.00                       ก้ำหนด 20/12/2560

3 ซ้ือเคร่ือด่ืมพร้อมน้้ำแข็ง 15,000.00     15,000.00   เฉพำะเจำะ จ้ำเนียร จ้ำเนียร สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  9/2561

กำรศึกษำ 15,000.00                      15,000.00                       ก้ำหนด 20/12/2561

4 จัดซ้ือชุดกีฬำ 41,400.00     41,400.00   เฉพำะเจำะ ท็อปเซ็นเตอร์ ท็อปเซ็นเตอร์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  10/2560

กำรศึกษำ 41,400.00                      41,400.00                       ก้ำหนด 20/12/2561

5 จัดซ้ือวสัดุจัดสถำนที่ 3,500.00      3,500.00     เฉพำะเจำะ ท็อปเซ็นเตอร์ ท็อปเซ็นเตอร์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 11/2561

กำรศึกษำ 3,500.00                        35,000.00                       ก้ำหนด 20/12/2561

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                     (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                         (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                             (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

               รองปลัอ อบต. รักษำรำชกำรแทนนักบริหำรงำนคลัง                           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม  2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2560

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

6 จัดซ้ือวสัดุพธิเีปิด 7,050.00 7,050.00 เฉพำะเจำะ ท็อปเซ็นเตอร์ ท็อปเซ็นเตอร์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 12/2561

ปิดสนำม 7,050.00 7,050.00 ก้ำหนด 20/12/2561

7 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองด่ืม 2,365.00      2,365.00     เฉพำะเจำะ จ้ำเนียร จ้ำเนียร สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่             13/2561

บริกำรประชำชนช่วง 2,365.00                        2,365.00                         ก้ำหนด 25/12/2560

เทศกำรปีใหม่  

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                      (นำยสุเมธ ดำรำค้ำ)                                                      (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                             (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                    รองปลัด อบต. รักษำรำชกำรแทนผอ.กองคลัง                              ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม   2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 31  เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2560

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 37,347.00 37,347.00 เฉพำะเจำะ แหลมทอง แหลมทอง สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  14/2561

ส้ำนักปลัด 37,347.00 37,347.00 ก้ำหนด 4/1/2561

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 17,240 17,240 เฉพำะเจำะ แหลมทอง แหลมทอง สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  15/2561

ส้ำนักปลัด 17,240 17,240 ก้ำหนด 4/1/2561

3 จัดซ้ือวสัดุส้ำหรับจัด เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 16/2561

กิจกรรมวดัเด็ก ก้ำหนด 9/1/2561

4 จัดซ้ือรำงวลัวนัเด็ก เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 17/2561

กำรศึกษำ ก้ำหนด 9/1/2561

5 จัดซ้ือวสัดุโครงกำรสนับ 2,186 2,186 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 18/2561

สนุนเวทีประชำคม 2,186 2,186 ก้ำหนด 9/1/2561

6 จัดซ้ือวสัดุประปำ 37,740 37,740 เฉพำะเจำะ เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 19/2561

กองช่ำง 37,740 37,740 ก้ำหนด 29/01/2561

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                  (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                           (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                             (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                   รองปลัด อบต.รักษำรำชกำรแทน ผอ.กองช่ำง                                  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ 99,500.00 99,500.00 เฉพำะเจำะ เรืองเจริญ เรืองเจริญ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 20/2561

เคร่ืองออกก้ำลังกำย 99,500.00 99,500.00 ก้ำหนด 23/02/2561

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                            (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                               (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                            (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                   รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                                           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์ 2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 28  เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุประปำ 11,550.00 11,550.00 เฉพำะเจำะ เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 21/2561

กองช่ำง 11,550.00 11,550.00 ก้ำหนด 14/03/2561

2 จัดซ้ือวสัดุจัดเวที 1,296.00 1,296.00 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 22/2561

ประชำคม 118,900.- 118,900.- ก้ำหนด 22/03/2561

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประชำคม 850 850 เฉพำะเจำะ ร้ำนโสภำพำณิชย์ ร้ำนโสภำพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่  33/2560

ส้ำนักปลัด 11,860.- 11,860.- ก้ำหนด 22/03/2561

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 36,915 36,915 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 24/2561

กองคลัง 36,915 36,915 ก้ำหนด 23/03/2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                     (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                     (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                                  (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                   รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                                           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 8,400.00 8,400.00 เฉพำะเจำะ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 25/2561

ส้ำนักปลัด 8,400.00 8,400.00 ก้ำหนด 4/4/2561

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 15,900.00 15,900.00 เฉพำะเจำะ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 26/2561

กองคลัง 15,900.00 15,900.00 ก้ำหนด 4/4/2561

3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 15,900.00 15,900.00 เฉพำะเจำะ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 27/2561

กองช่ำง 15,900.00 15,900.00 ก้ำหนด 4/4/2561

4 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ ธงชัยโอเอ แอนด์ เซอร์วสิ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 28/2561

กองกำรศึกษำฯ 4,200.00 4,200.00 ก้ำหนด 4/4/2561

5 วสัดุวนัสูงอำยุ 6,190.00 6,190.00 เฉพำะเจำะ ท็อปเซ็นเตอร์ ท็อปเซ็นเตอร์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 29/2561

กองกำรศึกษำฯ 6,190.00 6,190.00 ก้ำหนด 10/4/2561

6 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 1,950.00 1,950.00 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 30/2561

(ตรำยำง)ส้ำนักปลัด 1,950.00 1,950.00 ก้ำหนด 10/4/2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 31  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                      (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                     (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                                  (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                   รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                                           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้างราคากลางงานที่จัดซ้ือจัดจ้างล าดับที่



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 3,460.00 3,460.00 เฉพำะเจำะ ฮ่ัวฮะกำรไฟฟำ้ ฮ่ัวฮะกำรไฟฟำ้ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 32/2561

กองช่ำง 3,460.00 3,460.00 ก้ำหนด 4/5/2561

2 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 3,430.00 3,430.00 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 33/2561

ส้ำนักปลัด 3,430.00 3,430.00 ก้ำหนด 4/5/2561

3 จัดซ้ือวสัดุประปำ 16,675.00 16,675.00 เฉพำะเจำะ เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 34/2561

กองช่ำง 16,675.00 16,675.00 ก้ำหนด 15/05/2561

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,290 10,290 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 38/2561

กำรศึกษำ 10,290 10,290 ก้ำหนด 21/05/2561

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 36,915.00 36,915.00 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 39/2561

กองคลัง ก้ำหนด 21/05/2561

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 850.00 850.00 เฉพำะเจำะ หจก.ปำเมธ หจก.ปำเมธ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 40/2561

สำยแลน กองคลัง 850.00 850.00 ก้ำหนด 22/05/2561

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,270.00 12,270.00 เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 41/2561

ส้ำนักปลัด 12,270.00 12,270.00 ก้ำหนด 28/05/2561

8 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำน 24,349.00 24,349.00 เฉพำะเจำะ ก่ำ้หมงเคร่ืองครัว ก่ำ้หมงเคร่ืองครัว สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 42/2561

งำนครัว 24,349.00 24,349.00 ก้ำหนด 28/05/2561

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                        (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                    (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                                  (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                   รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                                           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร 5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 43/2561

กองคลัง 5,500.00 5,500.00 ก้ำหนด 4/6/2561

2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร 22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ บุรีรัมย์เฟอร์นิเจอร์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 44/2560

ศพด.4 หลัง 22,000.00 22,000.00 ก้ำหนด 4/6/2561

3 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 33,665.00 33,665.00 เฉพำะเจำะจง โรงพมิพอ์ำษำรักษำดินแดน โรงพมิพอ์ำษำรักษำดินแดน สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 45/2561

โรงพมิพ์ ก้ำหนด 13/06/2561

4 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 2,250.00 2,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 46/2561

ตรำยำง ส้ำนักปลัด ก้ำหนด 14/06/2561

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                        (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                   (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                                  (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                             รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 28,073.00 28,073.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 47/2561

กองคลัง 28,073.00 28,073.00 ก้ำหนด 6/7/2561

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 48/2561

ส้ำนักปลัด ก้ำหนด 16/07/2561

3 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 15,143.00 15,143.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 49/2561

ส้ำนักปลัด 15,143.00 15,143.00 ก้ำหนด 16/07/2561

4 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 11,212.00 11,212.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 51/2561

กองช่ำง 11,212.00 11,212.00 ก้ำหนด 20/07/2561

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,290.00 10,290.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 52/2561

กำรศึกษำ 10,290.00 10,290.00 ก้ำหนด 20/07/2561

6 จัดซ้ือวสัดุประปำ 33,930.00 33,930.00 เฉพำะเจำะจง เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 53/2561

กองชำง 33,930.00 33,930.00 ก้ำหนด 20/07/2561

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                         (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                   (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                                  (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                              รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 31  เดือน กรกฏาคา  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุงำนบ้ำน 18,032.00 18,032.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก่ำ้หมงเคร่ืองครัว ร้ำนก่ำ้หมงเคร่ืองครัว สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 56/2561

งำนครัว ศพด. 18,032.00 18,032.00 ก้ำหนด 8/8/2561

2 จัดซ้ือพระบรมฉำยำ 540.00 540.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย๋ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 58/2561

ลักษณ์ 540.00 540.00 ก้ำหนด 8/8/2561

3 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 12,493.00 12,493.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย๋ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 59/2561

กำรศึกษำ 12,493.00 12,493.00 ก้ำหนด 21/8/2561

4 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 9,840.00 9,840.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย๋ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 60/2561

ส้ำนักปลัด 9,840 9,840.00 9,840.00 ก้ำหนด 21/08/2561

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,560.00 20,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย๋ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 61/2561

ศพด. 20,560.00 20,560.00 ก้ำหนด 21/8/2561

6 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 25,508.00 25,508.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย๋ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 62/2561

ศพด. 25,508.00 25,508.00 ก้ำหนด 24/8/2561

7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 23,505.00 23,505.00 เฉพำะเจำะจง เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 63/2561

ศพด. 23,505.00 23,505.00 ก้ำหนด 24/8/2561

8 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 15,900.00 15,900.00 เฉพำะเจำะจง บัววสัดุ บัววสัดุ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 65/2561

กองคลัง 15,900.00 15,900.00 ก้ำหนด 27/8/2561

9 จัดซ้ือโน๊ตบุ๊ค 20,900.00 20,900.00 เฉพำะเจำะจง บัววสัดุ บัววสัดุ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 66/2561

กองคลัง 20,900.00 20,900.00 27/8/2561

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 15,900.00 15,900.00 เฉพำะเจำะจง บัววสัดุ บัววสัดุ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 67/2561

กำรศึกษำ 15,900.00 15,900.00 ก้ำหนด 27/8/2561

11 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟำ้ 20,900.00 20,900.00 เฉพำะเจำะจง บัววสัดุ บัววสัดุ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 68/2561

ส้ำนักปลัด 20,900.00 20,900.00 ก้ำหนด 27/8/2561

12 จัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่ง 13,500.00 13,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.หมั่นกิจพำณิชย๋ หจก.หมั่นกิจพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 69/2561

13,500.00 13,500.00 ก้ำหนด 27/8/2561

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                         (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                   (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                                  (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

                             รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                                   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์



วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จะซ้ือ และราคา และราคาที่ตกลง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง ที่เสนอ ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จัดซ้ือสำรส้ม คลอรีน 269,025.00   269,025.00  เฉพำะเจำะ ร้ำนขจรพำณิชย์ ร้ำนขจรพำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 70/2561

ทรำยกรอง 269,025.00                    269,025.00                      ก้ำหนด 5/9/2561

2 จัดซ้ือวสัดุส้ำนักงำน 15,906.50     15,906.50   เฉพำะเจำะ หจก.หมั่นกิจ พำณิชย์ หจก.หมั่นกิจ พำณิชย์ สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 71/2561

ส้ำนักปลัด 15,906.50                      15,906.50                       ก้ำหนด 6/9/2561

3 จัดซ้ือวสัดุประปำ 28,905.00     28,905.00   เฉพำะเจำะ เรืองแสงไทย เรืองแสงไทย สำมำรถส่งมอบพสัดุได้ตำมที่ 72/2561

กองช่ำง 28,905.00    28,905.00                      28,905.00                       ก้ำหนด 14/9/2561

                              รองปลัด อบต. รักษำกำรผอ.กองคลัง                              ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ ์                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเมืองโพธิ์

(ลงชื่อ).................................................                               (ลงชื่อ)................................................                              (ลงชื่อ)................................................

                                         (นำยสุเมธ  ดำรำค้ำ)                                                  (นำยบุญมี  เครืองรัมย)์                                                  (นำยสมบัติ  เถลิงรัมย)์

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน 2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองโพธิ์

วันที ่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561

(บันทึกตกลงซ้ือขาย)

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


