
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

1 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ต.ค.63(ส านักปลัด) 3,140.00            1 ต.ค.63 001/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
2 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ต.ค.63(กองคลัง) 3,000.00            1 ต.ค.63 002/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
3 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ต.ค.63(กองช่าง) 2,700.00            1 ต.ค.63 003/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
4 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ต.ค.63(สาธารณสุข) 29,550.00           1 ต.ค.63 004/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
5 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ต.ค.63(กองการศึกษา) 200.00               1 ต.ค.63 005/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
6 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน ตุลาคม 2563(ส านักปลัด) 1,145.00            1 ต.ค.63 006/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
7 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน ตุลาคม 2563(กองการศึกษา) 300.00               1 ต.ค.63 007/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
8 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน ตุลาคม 2563 620.00               1 ต.ค.63 008/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
9 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้างเหมาจัดท าตรายาง (กองช่าง) 2,560.00            21 ต.ค.63 003/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
10 0303538001216 หจก.หน าเซ็งค้าวัสดุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 4,324.00            22 ต.ค.63 010/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
11 0303538001216 หจก.หน าเซ็งค้าวัสดุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) 400.00               22 ต.ค.63 011/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
12 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ (ส านักปลัด) 750.00               22 ต.ค.63 005/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
13 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน(ส านักปลัด) 300.00               22 ต.ค.63 006/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
14 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 4,500.00            27 ต.ค.63 013/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
15 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 3,080.00            27 ต.ค.63 014/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
16 1103701011513 นายธีรังกูร  พูนเกิดมะเริง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 86-5273 นม 1,150.00            27 ต.ค.63 007/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
17 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย.63(ส านักปลัด) 2,450.00            30 ต.ค.63 016/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
18 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย.63(กองคลัง) 1,480.00            30 ต.ค.63 017/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
19 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย..63(กองสาธารณสุข) 4,000.00            30 ต.ค.63 018/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
20 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามัน โครงการไข้เลือดออก(กองสาธารณสุข) 26,635.00           30 ต.ค.63 019/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
21 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน พฤศจิกายน 2563(ส านักปลัด) 1,190.00            30 ต.ค.63 021/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
22 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน พฤศจิกายน 2563(กองการศึกษา) 300.00               30 ต.ค.63 022/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
23 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน พฤศจิกายน 2563 600.00               30 ต.ค.63 023/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
24 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) 715.00               4 พ.ย.63 028/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
25 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 1,900.00            4 พ.ย.63 009/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี  1  (เดือน ตุลำคม  พ.ศ.256๓  ถึง  เดือน  ธันวำคม   พ.ศ.2563)

เทศบำลต ำบลบ้ำนโพธ์ิ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผลสนับสนุน



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผลสนับสนุน

26 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 2,950.00            4 พ.ย.63 010/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
27 0303530000415 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 2,980.00            4 พ.ย.63 012/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
28 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพฯ 360.00               10 พ.ย.63 013/2563 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
29 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น าฯ 3,942.00            10 พ.ย.63 032/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
30 0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ขง 2897 นม (กองคลัง) 3,000.00            11 พ.ย.63 033/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
31  3309901289167 จอหอโคราช แอร์แอนด์ซาวด์ จ้างเหมาเปล่ียนฟิล์มรถยนต์ ขง 2897 นม (กองคลัง) 4,500.00            11 พ.ย.63 015/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
32 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (กองสาธารณสุข) 2,500.00            13 พ.ย.63 035/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
33 0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 2,670.00            16 พ.ย.63 017/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
34 0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุขฯ) 2,670.00            16 พ.ย.63 018/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
35 0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 2,670.00            16 พ.ย.63 019/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
36  0305536000826 บริษัท เค.ที เอ็ม สตีล จ ากัด จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) 885.00               23 พ.ย.63 037/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
37 0303562000046 หจก.ราชสีมาก๊อปป้ี เซอร์วิส จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 3,000.00            25 พ.ย.63 038/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
38 0305551001323  บริษัท อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด) 4,500.00            25 พ.ย.63 040/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
39 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 360.00               25 พ.ย.63 021/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
40 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย.63(ส านักปลัด) 6,150.00            30 พ.ย.63 042/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
41 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย.63(กองคลัง) 5,691.50            30 พ.ย.63 043/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
42 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน พ.ย.63(กองช่าง) 6,500.00            30 พ.ย.63 044/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
43 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามัน โครงการไข้เลือดออก (กองสาธารณสุข) 32,600.00           30 พ.ย.63 045/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
44 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน พฤศจิกายน 2563(ส านักปลัด) 1,460.00            30 พ.ย.63 047/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
45 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน พฤศจิกายน 2563 (กองศึกษา) 390.00               30 พ.ย.63 048/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
46 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน พฤศจิกายน 2563 620.00               30 พ.ย.63 049/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
47 0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1,790.00            7 ธ.ค.63 054/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
48  3301000132511 นายฐปนวัฒน์  ชูใจ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 600.00               7 ธ.ค.63 026/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
49 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้างเหมาจัดท าตรายาง (กองคลัง) 990.00               15 ธ.ค.63 027/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
50 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือกากน้ าตาลและหัวเช้ือEM (กองสาธารณสุข) 4,200.00            16 ธ.ค.63 067/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
51 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการจัดการขยะมูลฝอยฯ 1,035.00            16 ธ.ค.63 028/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
52 0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 1,780.00            16 ธ.ค.63 030/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
53 3300600252215 นางสุมาลี  พยุงกลาง จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมโครงการจัดการขยะฯ 3,500.00            16 ธ.ค.63 031/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผลสนับสนุน

54 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายอะคริลิค (กองสาธารณสุขฯ) 400.00               17 ธ.ค.63 032/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
55 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 910.00               25 ธ.ค.63 070/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
56 0303538001216 หจก.หน าเซ็งค้าวัสดุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ส านักปลัด) 3,383.00            25 ธ.ค.63 073/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
57 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมฯ 360.00               25 ธ.ค.63 033/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
58  5300100073211 นายมานิตย์  ปล้องงูเหลือม จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ผฉ 2587 นม. 4,950.00            25 ธ.ค.63 034/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
59  3350400589763 นายวินัย  อุไรพงษ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์  กน 5164 นม. 4,800.00            29 ธ.ค.63 038/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
60  1309902815885 นายจักรพงษ์  งอกโพธ์ิ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตบดิน (กองช่าง) 3,470.00            29 ธ.ค.63 039/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
61 3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน 4,980.00            29 ธ.ค.63 040/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

รวมท้ังส้ิน 224,535.50       

 

(สองแสนสองหม่ืนส่ีพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

(นางสาวนนธิชา เทากระโทก) (นางสาวนันทนา  เหมวรานนท)์         (นางมลิวรรณ  ส้มสาย) (นางสาวธนพรรณ  นาคมะเริง)                           (นายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ)์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์                          นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 








