
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
         เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

                และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื อก  
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ 

 
 

                 ประกาศ ณ วันที่   13   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายชัยศิริ   ศิริรุ่งสกุลวงศ์) 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 
 
 

 



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

1 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(ส านักปลัด) 900.00               31 มี.ค.64 137 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
2 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองคลัง) 3,000.00            31 มี.ค.64 138 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
3 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองช่าง) 4,200.00            31 มี.ค.64 139 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
4 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองสาธารณสุข) 31,300.00           31 มี.ค.64 140 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
5 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองการศึกษา) 200.00               31 มี.ค.64 141 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
6 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน เมษายน 2564(ส านักปลัด) 705.00               31 มี.ค.64 142 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
7 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2564 600.00               31 มี.ค.64 144 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
8 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ (ส านักปลัด) 1,300.00            5 เม.ย.64 146 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
9 3300101137721 นายส าเริง ทองสุทธ์ิ จัดซ้ือน้ าแข็งโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ (ส านักปลัด) 560.00               5 เม.ย.64 147 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
10 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ (ส านักปลัด) 2,330.00            5 เม.ย.64 148 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
11  3300101160633 นายสะกูล  ใบโพธ์ิ จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ -2587 (ส านักปลัด) 4,500.00            5 เม.ย.64 074 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
12  3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะฯ (กองสาธารณสุขฯ) 100.00               9 เม.ย.64 076 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
13 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ) 2,625.00            19 เม.ย.64 150 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
14  0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) 4,990.00            21 เม.ย.64 080 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
15 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 2,100.00            28 เม.ย.64 154 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
16  0994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 1,697.95            20 ม.ค.64 087/2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
17 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(ส านักปลัด) 1,850.00            30 เม.ย.64 155 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
18 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองคลัง) 3,000.00            30 เม.ย.64 156 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
19 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองช่าง) 6,900.00            30 เม.ย.64 157 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
20 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองสาธารณสุข) 33,800.00           30 เม.ย.64 158 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
21 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน เม.ย.64(กองการศึกษา) 200.00               30 เม.ย.64 159 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
22 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน เมษายน 2564(ส านักปลัด) 795.00               30 เม.ย.64 160 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
23 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2564 620.00               30 เม.ย.64 162 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
24  0303553003356 หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กองสาธารณสุข) 2,182.80            30 เม.ย.64 163 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
25  3300101155389 นางพงษ์ศักด์ิ เพียรสนิท จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอย (1พ.ค.-30ก.ย.64) 48,750.00           30 เม.ย.64 076 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ท่ีได้รับคัดเลือก  และสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ ำไตรมำสท่ี  3  (เดือน เมษำยน พ.ศ.2564  ถึง  เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2564)

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  3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 1,440.00            3 พ.ค.64 084 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
27  3309900878665 บ้านยาพงษ์สุวรรณ จัดซ้ือหน้ากากอนามัย (กองสาธารณสุขฯ) 500.00               6 พ.ค.64 164 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
28 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 3,945.00            6 พ.ค.64 165 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
29  0345536000281 บริษัท ดูโฮม จ ากัด จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (กองการศึกษา) 1,189.00            6 พ.ค.64 166 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
30 0305547001021 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดักส์แอนด์เซฟต้ี จ ากัดจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) 2,880.00            6 พ.ค.64 167 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
31  3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายประชุมสภาเทศบาลฯ (ส านักปลัด) 240.00               11 พ.ค.64 085 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
32 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 3,850.00            11 พ.ค.64 168 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
33  3300101137755 นายสมบัติ ด ากลาง จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 190.00               11 พ.ค.64 169 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
34  3300101137755 นายสมบัติ ด ากลาง จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) 110.00               11 พ.ค.64 170 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
35  3300101137755 นายสมบัติ ด ากลาง จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-5273 นม 3,300.00            11 พ.ค.64 087 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
36  3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 345.00               25 พ.ค.64 88 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
37 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มิ.ย.64(ส านักปลัด) 7,950.00            31 พ.ค.64 176 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
38 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มิ.ย.64(กองคลัง) 3,100.00            31 พ.ค.64 177 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
39 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มิ.ย.64(กองช่าง) 6,700.00            31 พ.ค.64 178 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
40 0305546001817 บริษัท เกณิกา จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มิ.ย.64(กองสาธารณสุข) 44,900.00           31 พ.ค.64 179 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
41 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน มิถุนายน 2564(ส านักปลัด) 465.00               31 พ.ค.64 181 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
42 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมเดือน มิถุนายน 2564(กองการศึกษา) 390.00               31 พ.ค.64 182 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
43 3300100215019 นางนิตยา  สมผดุง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ เดือน มิถุนายน 2564 600.00               31 พ.ค.64 183 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
44 1309902492547 นางสาวฉัตรสุดา  ถมโพธ์ิ จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก (1 มิ.ย.-30 ก.ย. 64) 39,000.00           31 พ.ค.64 077 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
45 1309900125954 นายณัฐวัฒน์  กันโพธ์ิ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (1 มิ.ย.-30 ก.ย.64) 39,000.00           31 พ.ค.64 078 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
46 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (กองการศึกษา) 1,120.00            1 มิ.ย.64 185 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
47 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) 3,901.00            1 มิ.ย.64 186 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
48 0303549000054 หจก.เอวี โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้างเหมาจัดท าตรายาง (กองคลัง) 3,580.00            1 มิ.ย.64 089 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
49 3300101234840 ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ จัดซ้ือน้ าด่ืมตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (กองสาธารณสุขฯ) 650.00               8 มิ.ย.64 192 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
50 0303538001216 หจก.หน าเซ็งค้าวัสดุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) 2,508.00            11 มิ.ย.64 188 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
51 0303538001216 หจก.หน าเซ็งค้าวัสดุภัณฑ์ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 2,523.00            11 มิ.ย.64 189 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
52 0303562000046 หจก.ราชสีมาก๊อปป้ี เซอร์วิส จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 3,450.00            15 มิ.ย.64 190 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
53  5300100028100 นายวิรัช  ถมโพธ์ิ จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูลส านักงานเทศบาลฯ (ส านักปลัด) 1,600.00            15 มิ.ย.64 091 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม
เลขประจ ำประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

เหตุผลสนับสนุน

54  3301000132511 นายฐปนวัฒน์  ชูใจ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 3,560.00            16 มิ.ย.64 092 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
55  3300101236109 ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคช่ัน จ้างเหมาจัดท าป้ายถือมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดใช้โฟมฯ 1,500.00            16 มิ.ย.64 093 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
56  0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ (กองคลัง) 3,560.00            21 มิ.ย.64 094 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
57  0303559001312 หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟและปร้ินเตอร์(กองช่าง) 3,660.00            23 มิ.ย.64 095 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
58  0305536000826 บริษัท เค.ที เอ็ม สตีล จ ากัด จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 2,658.00            29 มิ.ย.64 204 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง
59  3301000132511 นายฐปนวัฒน์  ชูใจ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) 700.00               30 มิ.ย.64 099 / 2564 การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ  ข้อ79 วรรคสอง

รวมท้ังส้ิน 354,269.75       (สามแสนห้าหม่ืนส่ีพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
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