
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,500.00          5,500.00      เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์ เต๊ะขันหมาก 5,500.00 นายถวัลย์ เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

4/2565

5,500.00 2-ธ.ค.-64

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,020.00         19,020.00     เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์ เต๊ะขันหมาก 19,020.00 นายถวัลย์ เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

3/2565

19,020.00 30-พ.ย.-64

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,570.00         16,570.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  แก้วมณี 16,570.00 นายถวัลย์ เต๊ะขันหมาก เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

14/2565

16,570.00 25-พ.ย.-64

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,400.00          5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี 5,400.00 นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

8/2565

5,400.00 7-ธ.ค.-64

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,900.00          5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอนันต์ศูนย์ล้อ 5,900.00 หจก.โชคอนันต์ศูนย์ล้อ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

17/2565

5,900.00 13-ธ.ค.-64

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,462.00         28,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนโปรดักส์ แอนด์ 28,462.00 บริษัท คลีนโปรดักส์ แอนด์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด 9/2565

28,462.00 2-ธ.ค.-64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

7 วัสดุกีฬา 49,370.00         49,370.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รุ่งนภา เผ่าน้อย 49,370.00 บริษัท คลีนโปรดักส์ แอนด์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

เซอร์วิส จ ากัด 9/2565

49,370.00 2-ธ.ค.-64

8 วัสดุก่อสร้าง 8,997.30          8,997.30 เฉพาะเจาะจง นายเก็น แซ่อ้ึง 8,997.30 นายเก็น แซ่อ้ึง ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

11/2565

8,997.30 22-ธ.ค.-64

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 198,002.40       198,002.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พญาเย็น แดร่ี จ ากัด 198,002.40 บริษัท พญาเย็น แดร่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

8/2565

198,002.40 1-ธ.ค.-64

10 วัสดุส านักงาน 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ 300.00 นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

29/2565

300.00 30-พ.ย.-64

11 วัสดุส านักงาน 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ 600.00 นายทรงศิริ กรปรียาวรวัฒน์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

28/2565

600.00 30-พ.ย.-64

12 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00          600.00 เฉพาะเจาะจง นางสุธิดา พาณิชย์ 1,000.00 นางสุธิดา พาณิชย์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี

28/2565

1,000.00 30-พ.ย.-64

13 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,280.00          4,280.00      เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ไพเราะประเสริฐ 4,280.00 นายไพรัช  ไพเราะประเสริฐ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

6/2565

4,280.00 15-ธ.ค.-64

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,650.00          3,650.00      เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  ไพเราะประเสริฐ 3,650.00 นายไพรัช  ไพเราะประเสริฐ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

5/2565

3,650.00 8-ธ.ค.-64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,525.00          4,525.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 4,525.00 บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

7/2565

4,525.00 23-ธ.ค.-64

16 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าป้ายไวนิล) 1,646.00          1,646.00      เฉพาะเจาะจง นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี 1,646.00 นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

32/2565

1,646.00 21-ธ.ค.-64

17 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าไฟประดับ) 97,883.60         97,883.60     เฉพาะเจาะจง บจก.แสงชัยคลังไฟฟ้า 97,883.60 บจก.แสงชัยคลังไฟฟ้า ต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี

31/2565

97,883.60 17-ธ.ค.-64

18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,550.00          8,550.00      เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา ปัญจศิริ 8,550.00 นางกฤษณา ปัญจศิริ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

12/2565

8,550.00 27-ธ.ค.-64

19 วัสดุก่อสร้าง 2,924.00          2,924.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  สุรชัยพิทักษ์ 2,924.00 นายวันชัย  สุรชัยพิทักษ์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

9/2565

2,924.00 8-ธ.ค.-64

20 วัสดุส านักงาน 6,500.00          6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักด์ิ  รัตนชัยบรรดาล 6,500.00 นายจิรศักด์ิ  รัตนชัยบรรดาล ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

10/2565

6,500.00 28-ธ.ค.-64

21 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังและลด 18,990.00         18,990.00     เฉพาะเจาะจง นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี 18,990.00 นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

อุบัติเหตุทางถนนฯ (ค่าป้ายไวนิล) 9/2565

18,990.00 20-ธ.ค.-64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,200.00          6,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ 6,200.00 หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

9/2565

6,200.00 24-ธ.ค.-64

23 วัสดุงานบ้านงานครัว 197,846.00       197,846.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พญาเย็น แดร่ี จ ากัด 197,846.00 บริษัท พญาเย็น แดร่ี จ ากัด ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี

13/2565

197,846.00 28-ธ.ค.-64

24 โครงการประชาสัมพันธ์การ 15,300.00         15,300.00     เฉพาะเจาะจง นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี 15,300.00 นายกันต์ศักด์ิ  หอมกล่ินราตรี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขท่ี

ช าระภาษี  (ค่าป้ายไวนิล) 11/2565

15,300.00 18-ม.ค.-65


