
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 95,150.00           95,150.00     เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 95,150.00 นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  3/2565

95,150.00 วันที  11 มกราคม 2565

2 วัสดุส่านักงาน 2,620.00             2,620.00      เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 2,620.00 นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  14/2565

2,620.00 วันที  10 มกราคม 2565

3 รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติ 7,400.00             7,400.00      เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 7,400.00 นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  10/2565

(โครงการรณรงค์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ) 7,400.00 วันที  27 ธันวาคม 2564

4 วัสดุเครื องดับเพลิง 96,650.00           96,650.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.พี.เอฟ.ที. 96,650.00 บ. เอฟ.พี.เอฟ.ที.เอ็นจิเนียริ ง จก. ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  11/2565

เอ็นจิเนียริ ง จ่ากัด 96,650.00 วันที  17 มกราคม 2565

5 วัสดุยานพาหนะ และขนส่ง 6,800.00             6,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอนันต์ศูนย์ล้อ 6,800.00 หจก.โชคอนันต์ศูนย์ล้อ ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  12/2565

6,800.00 วันที  11 มกราคม 2565

6 วัสดุส่านักงาน 6,480.00             6,480.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคิวก็อปป้ี 03 6,480.00 ร้านคิวก็อปป้ี 03 ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  20/2565

6,480.00 วันที  5 มกราคม 2565

7 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,120.00             4,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่หลงการช่าง 4,120.00 ร้านอู่หลงการช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งจ้างเลขที  19/2565

ซ่อมรถขยะหมายเลข 81-8313 4,120 โดยตรง วันที  23 ธันวาคม 2564

8 วัสดุส่านักงาน 6,480.00             6,480.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคิวก็อปป้ี 03 6,480.00 ร้านคิวก็อปป้ี 03 ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  20/2565

6,480.00 วันที  5 มกราคม 2565

9 วัสดุส่านักงาน 360.00               360.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ดรุณี ผึ งช้าง 360.00 น.ส.ดรุณี ผึ งช้าง ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  33/2565

360.00 วันที  30 ธันวาคม 2564

10 วัสดุส่านักงาน 180.00               180.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ดรุณี ผึ งช้าง 180.00 น.ส.ดรุณี ผึ งช้าง ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  34/2565

180.00 วันที  30 ธันวาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ .ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

11 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 12,550.00           12,550.00     เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์ เต๊ะขันหมาก 12,550.00 นายถวัลย์ เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งจ้างเลขที  35/2565

ซ่อมรถยนต์หมายเลข กต-8503 12,550.00 โดยตรง วันที  20 มกราคม 2565

12 รายจ่าให้ได้มาซึ งบริการ 31,979.00 31,979.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตู่ สต๊ิกเกอร์ 31,979.00 ร้านตู่ สต๊ิกเกอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งจ้างเลขที  36/2565

จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 31,979.00 โดยตรง วันที  16 ธันวาคม 2564

13 รายจ่ายเกี ยวเนื องกับการปฏิบัติ 2,640.00             2,640.00      เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ กันทะเนตร 2,640.00        นางสาววันเพ็ญ กันทะเนตร เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งซ้ือเลขที  12/2565

คก.รณรงค์เฝ้าระวังเทศบาลปีใหม่ 2,640.00 โดยตรง วันที  27 ธันวาคม 2564

14 รายจ่าให้ได้มาซึ งบริการ 9,200.00             9,200.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญพิชชา บริธรรมโชติ 9,200.00        นางสาวธัญพิชชา บริธรรมโชติ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งจ้างเลขที  35/2565

9,200.00 โดยตรง วันที  20 มกราคม 2565

15 ค่าที ดินและสิ ง่อสร้าง 95,262.00           95,262.00     เฉพาะเจาะจง นายธีรพงษ์ อาภักดี 95,262.00      นายธีรพงษ์ อาภักดี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งจ้างเลขที  9/2565

ค่าซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน่้า 95,262.00 โดยตรง วันที  11 มกราคม 2565

16 วัสดุส่านักงาน 4,820.00             4,820.00      เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 4,820.00        นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  4/2565

4,820.00 วันที  28 มกราคม 2565

17 วัสดุการเกษตร 2,880.00             2,880.00      เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 2,880.00        นายวันชัย สุรชัยพิทักษ์ ราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  15/2565

2,880.00 วันที  2กุมภาพันธ์ 2565

18 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000.00             5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่หลงการช่าง 5,000.00        ร้านอู่หลงการช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งจ้างเลขที  23/2565

ซ่อมรถขยะหมายเลข 81-5163 5,000.00 โดยตรง วันที  26 มกราคม 2565

19 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,940.00             3,940.00      เฉพาะเจาะจง ร้านส.การช่าง 3,940.00 ร้านส.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบสั งจ้างเลขที  14/2565

3,940.00 โดยตรง วันที  2 กุมภาพันธ์ 2565


