
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 189,000.00        189,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา  ดวงแก้ว 189,000.00 นางสาวจันทิมา  ดวงแก้ว เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง CNTR-00047/2565

189,000.00 โดยตรง วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 7,800.00           7,800.00      เฉพาะเจาะจง นายส าเริง  ผิวจันทร์ 7,800.00 นายส าเริง  ผิวจันทร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง .ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2565

7,800.00 โดยตรง วันท่ี 25 ตุลาคม 2564

3 วัสดุส านักงาน 600.00              600.00        เฉพาะเจาะจง นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ 600.00 นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ ราคาต่ าสุด .ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

4 วัสดุส านักงาน 300.00              300.00        เฉพาะเจาะจง นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ 300.00 นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ ราคาต่ าสุด .ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2565

วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

5 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการฯ 1,000.00           1,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุธิดา พาณิขย์ 1,000.00 นางสุธิดา พาณิขย์ ราคาต่ าสุด .ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2565

(ค่าพวงมาลา) วันท่ี 20 ตุลาคม 2564

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,920.00           8,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่หลงการช่าง 8,920.00 ร้านอู่หลงการช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง .ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565

ซ่อมรถยนต์ โดยตรง วันท่ี 18 ตุลาคม 2564

7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,600.00           1,600.00      เฉพาะเจาะจง นายผัด สารไชย 1,600.00 นายผัด สารไชย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง .ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565

ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า โดยตรง วันท่ี 26 ตุลาคม 2564

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,250.00           1,250.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่กรการช่าง 1,250.00 ร้าน อู่กรการช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง .ใบส่ังจ้างเลขท่ี 22/2565

รถยนต์ทะเบียน บต-3392 โดยตรง วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,580.00           7,580.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.วิชชุภัณฑ์ อิเล็คทริค 7,580.00 บริษัท ส.วิชชุภัณฑ์ อิเล็คทริค ราคาต่ าสุด .ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2565

(หม้อหถงข้าว ขนาด 10 ลิตร จ ากัด จ ากัด วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 25,000.00          25,000.00    เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 25,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้างเลขท่ี 208/2564

ค่าจ้างท างานวิจัยความพึงพอใจฯ โดยตรง วันท่ี18 สิงหาคม 2564

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,510.00           1,510.00      เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา ปัญจศิริ 1,510.00 นางกฤษณา ปัญจศิริ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2565

ซ่อมเคร่ืองสูบน้ า (หางนาค) ซ่อมเคร่ืองสูบน้ า หางนาค โดยตรง วันท่ี14 ตุลาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,290.00           8,290.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่หลงการช่าง 8,290.00     ร้านอู่หลงการช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2565

ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลข โดยตรง วันท่ี3 พฤศจิกายน 2564

ทะเบียน บน 8376

13 วัสดุก่อสร้าง 97,800.00          97,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพงษ์สวัสด์ิ ปทุมานันท์ 97,800.00 นายพงษ์สวัสด์ิ ปทุมานันท์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2565

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,880.00           2,880.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การช่าง 2,880.00 ร้าน ส.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2565

ซ่อมรถยนต์ตรวจการ หมายเลข โดยตรง วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564

บต-205 ลพบุรี

15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,180.00           2,180.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การช่าง 2,180.00 ร้าน ส.การช่าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2565

ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า โดยตรง วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564

16 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการฯ 3,600.00           3,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตู่ สต๊ิกเกอร์ 3,600.00 ร้านตู่ สต๊ิกเกอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2565

จัดจ้างป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ โดยตรง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

ลดปริมาณขยะในชุมชน ปี 2565


