
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ค่าข้าวสารโครงการให้ความ 244,160.00            244,160.00    เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  กิตติอมรภิวัฒน์ 244,160.00  นายชัยวัฒน์  กิตติอมรภิวัฒน์ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสินค้า CNTR-00092/65

ช่วยเหลือประชาชนฯ โดยตรง วันท่ี 11  พฤศจิกายน 2564

2 ค่าเคร่ืองอุปโภค-บริโภค โครงการ 289,504.00            289,504.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ธพัฒนมาร์ท จ ากัด 289,504.00  บริษัท ธพัฒนมาร์ท จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสินค้า CNTR-00093/65

ให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ โดยตรง วันท่ี 11  พฤศจิกายน 2564

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,500.00                4,500.00       เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก 4,500.00     นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 1/2565

วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2564

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 36,290.00              36,290.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 36,290.00    นายประเสริฐ  แก้วมณี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00093/65

วันท่ี 14 ตุลาคม 2564

5 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,290.00                3,290.00       เฉพาะเจาะจง มายคอมพิวเตอร์ 3,290.00     มายคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00093/65

โดย นายกิตติพงษ์  บุญธนฤทธ์ิ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

6 วัสดุส านักงาน 14,000.00              14,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ 14,000.00    หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-00106/65

โดย นายกรองภพ  วิทยาภัณฑ์ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564

7 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันฯ 8,000.00                8,000.00       เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  แซ่ล้ิม 8,000.00     นางวาสนา  แซ่ล้ิม เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสินค้า CNTR-00097/65

โครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยตรง วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท ากระทง 7,350.00                7,350.00       เฉพาะเจาะจง นางปภินวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 7,350.00     นางปภินวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ราคาต่ าสุด CNTR-00096/65

ประจ าปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

9 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ 6,000.00     หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00063/65

เดือนตุลาคม 2564 โดย นายกรองภพ  วิทยาภัณฑ์ วันท่ี 30 กันยายน 2564

10 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ 6,000.00     หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00063/65

เดือนพฤศจิกายน 2564 โดย นายกรองภพ  วิทยาภัณฑ์ วันท่ี 30 กันยายน 2564

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,650.00                1,650.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ 1,650.00     หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00116/65

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

12 ค่าวัสดุส านักงาน 3,995.00                3,995.00       เฉพาะเจาะจง คิว.ก็อปป้ี 3,995.00     คิว.ก็อปป้ี ราคาต่ าสุด CNTR-00118/65

โดย นางหทัยทิพย์  เดชติศักด์ิ วันท่ี 2 ธันวาคม 2564

13 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 9,286.00                9,286.00       เฉพาะเจาะจง คิว.ก็อปป้ี 9,286.00     คิว.ก็อปป้ี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00121/65

พร้อมเข้าเล่ม โดย นางหทัยทิพย์  เดชติศักด์ิ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,600.00              10,600.00     เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก 10,600.00    นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00107/65

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

15 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 4,575.00                4,575.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวันชัย 4,575.00     ร้านวันชัย ราคาต่ าสุด CNTR-00110/65

จัดงานประเพณีลอยกระทง 2565 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564

16 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,600.00                5,600.00       เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก 5,600.00     นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก ราคาต่ าสุด CNTR-00104/65

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

17 ค่าวารสารประชาสัมพันธ์ 99,000.00              99,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พี.บี.แอล.ที. 99,000.00    หจก.พี.บี.แอล.ที. เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสินค้า CNTR-0787/65

เดือนกันยายน 2564 โดยตรง วันท่ี 13 กันยายน 2564

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 38,820.00              38,820.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 38,820.00    นายประเสริฐ  แก้วมณี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00067/65

วันท่ี 21 ตุลาคม 2564

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,330.00                8,330.00       เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก 8,330.00     นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00105/65

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,710.00                9,710.00       เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก 9,710.00     นายถวัลย์  เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00108/65

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564

21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,330.00                5,330.00       เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 5,330.00     นายประเสริฐ  แก้วมณี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00099/65

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,100.00              11,100.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 11,100.00    นายประเสริฐ  แก้วมณี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00058/65

วันท่ี 20 ตุลาคม 2564

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,250.00                8,250.00       เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 8,250.00     นายประเสริฐ  แก้วมณี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00064/65

วันท่ี 29 ตุลาคม 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

24 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,040.00                9,040.00       เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 9,040.00     นายประเสริฐ  แก้วมณี ราคาต่ าสุด CNTR-00098/65

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

25 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,780.00                6,780.00       เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 6,780.00     นายประเสริฐ  แก้วมณี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง CNTR-00091/65

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564

26 ค่าวัสดุส านักงาน 600.00                  600.00         เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ น้ าด่ืม 600.00        เซ็นเตอร์ น้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 20/2565

วันท่ี 29 ตุลาคม 2564

27 ค่าวัสดุส านักงาน 300.00                  300.00         เฉพาะเจาะจง เซ็นเตอร์ น้ าด่ืม 300.00        เซ็นเตอร์ น้ าด่ืม ราคาต่ าสุด 21/2565

วันท่ี 29 ตุลาคม 2564


