
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

1 วัสดุส ำนักงำน 9,700.00           9,700.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิวก๊อปป้ี 03 9,700.00 ร้ำนคิวก๊อปป้ี 03 รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  37/2565

9,700.00 วันที  31 มกรำคม 2565

2 วัสดุส ำนักงำน 27,657.00          27,657.00    เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 27,657.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  12/2565

27,657.00 วันที  9 กุมภำพันธ์ 2565

3 วัสดุส ำนักงำน 12,080.00          12,080.00    เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 12,080.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  40/2565

12,080.00 วันที  4 กุมภำพันธ์ 2565

4 วัสดุส ำนักงำน 23,370.00          23,370.00    เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 23,370.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  43/2565

23,370.00 วันที  14 กุมภำพันธ์ 2565

5 วัสดุก่อสร้ำง 14,395.00          14,395.00    เฉพำะเจำะจง นำยจิรศักด์ิ รัตนชัยบรรดำล 14,395.00 นำยจิรศักด์ิ รัตนชัยบรรดำล รำคำต  ำสุด .ใบสั งจ้ำงเลขที  42/2565

14,395 วันที  9 กุมภำพันธ์ 2565

6 วัสดุเครื องแต่งกำย 99,120.00          99,120.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.พำณิชย์ 99,120.00 ร้ำน ว.พำณิชย์ รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  24/2565

99,120 วันที  17 มกรำคม 2565

7 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,680.00           2,680.00      เฉพำะเจำะจง นำยถวัลย์ เต๊ะขันหมำก 2,680.00 นำยถวัลย์ เต๊ะขันหมำก เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง .ใบสั งจ้ำงเลขที  12/2565

เปลี ยนระบบลูกยำงเบลค 81-5562 2,680 โดยตรง วันที  15 กุมภำพันธ์ 2565

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 1,280.00           1,280.00      เฉพำะเจำะจง นำยถวัลย์ เต๊ะขันหมำก 1,280.00 นำยถวัลย์ เต๊ะขันหมำก เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง .ใบสั งจ้ำงเลขที  10/2565

เปลี ยนใบมีด ตฆ-7639 1,280 โดยตรง วันที  9 กุมภำพันธ์ 2565

9 วัสดุส ำนักงำน 360.00              360.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวดรุณี ผึ งช้ำง 360.00 นำงสำวดรุณี ผึ งช้ำง รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  38/2565

360.00 วันที  31 มกรำคม 2565

10 วัสดุส ำนักงำน 180.00              180.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวดรุณี ผึ งช้ำง 180.00 นำงสำวดรุณี ผึ งช้ำง รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  39/2565

180.00 วันที  31 มกรำคม 2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2564

เทศบำลต ำบลล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี

วันท่ี 30 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

11 วัสดุส ำนักงำน 8,405.00           8,405.00      เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 8,405.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ รำคำต  ำสุด .ใบสั งซ้ือเลขที  21/2565

8,405 วันที  11 มกรำคม 2565

12 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 81,000.00          81,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 81,000.00    นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  22/2565

81,000 วันที  20 มกรำคม 2565

13 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 187,953.70        187,953.70   เฉพำะเจำะจง บริษัท พญำเย็น แดรี  จ ำกัด 187,953.70 บริษัท พญำเย็น แดรี  จ ำกัด รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  16/2565

วันที  3 กุมภำพันธ์ 2565

14 วัสดุก่อสร้ำง 15,392.00          15,392.00    เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 15,392.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  44/2565

15,392 วันที  22 กุมภำพันธ์ 2565

15 วัสดุส ำนักงำน 5,685.00           5,685.00      เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 5,685.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  45/2565

5,685 วันที  23 กุมภำพันธ์ 2565

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ 72,770.00          72,770.00    เฉพำะเจำะจง หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ 72,770.00 หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  13/2565

72,770 วันที  22 กุมภำพันธ์ 2565

17 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,100.00           7,100.00      เฉพำะเจำะจง หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ 7,100.00 หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งจ้ำงเลขที  13/2565

ค่ำซ่อมคอมพิวเตอร์ 7,100 โดยตรง วันที  21 กุมภำพันธ์ 2565

18 วัสดุส ำนักงำน 320.00              320.00        เฉพำะเจำะจง คิว.ก็อปป้ี 320.00 คิว.ก็อปป้ี รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  48/2565

320 วันที  25 กุมภำพันธ์ 2565

19 รำยจ่ำยเพื อให้ได้มำซึ งบริกำร 920.00              920.00        เฉพำะเจำะจง คิว.ก็อปป้ี 920.00 คิว.ก็อปป้ี รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  46/2566

920 วันที  24 กุมภำพันธ์ 2565

20 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 98,500.00          98,500.00    เฉพำะเจำะจง เบียร์ไฟเบอร์คำร์ 98,500.00 เบียร์ไฟเบอร์คำร์ เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งจ้ำงเลขที  15/2566

ซ่อมรถบรรทุกน้ ำ บษ-1600 98,500 โดยตรง วันที  14 กุมภำพันธ์ 2565

21 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 13,830.00          13,830.00    เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ แก้วมณี 13,830.00 นำยประเสริฐ แก้วมณี เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งจ้ำงเลขที  27/2565

ค่ำซ่อมรถขยะ 81-8313 13,830 โดยตรง วันที  21 กุมภำพันธ์ 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

22 วัสดุจรำจร 60,000.00          60,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท พี เอ็ม สยำม 60,000.00 บริษัท พี เอ็ม สยำม รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  5/2565

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด วันที  8 มีนำคม 2565

60,000

23 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 227,552.90        227,552.90   เฉพำะเจำะจง บริษัท พญำเย็น แดรี  จ ำกัด 227,552.90 บริษัท พญำเย็น แดรี  จ ำกัด รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  17/2565

. 227,553 วันที  2 มีนำคม 2565

24 วัสดุส ำนักงำน 660.00              660.00        เฉพำะเจำะจง คิว.ก็อปป้ี 660.00 คิว.ก็อปป้ี รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  14/2565

660 วันที  7 มีนำคม 2565

25 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 390.00              390.00        เฉพำะเจำะจง หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ 390.00 หจก.มิสเตอร์คิม คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งจ้ำงเลขที  47/2565

ซ่อมเครื องพิมพ์ถ่ำยเอกสำร . 390 โดยตรง วันที  25 กุมภำพันธ์ 2565

26 วัสดุส ำนักงำน 3,880.00           3,880.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนคิวก๊อปป้ี 03 3,880.00 ร้ำนคิวก๊อปป้ี 03 รำคำต  ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  7/2565

3,880 วันที  18 มีนำคม 2565

27 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 3,970.00           3,970.00      เฉพำะเจำะจง นำยถวัลย์ เต๊ะขันหมำก 3,970.00 นำยถวัลย์ เต๊ะขันหมำก เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งจ้ำงเลขที  16/2565

ค่ำซ่อมรถบรรทุกน้ ำ บน-8376 3,970 โดยตรง วันที  3 มีนำคม 2565

28 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 95,925.00          95,925.00    เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 95,925.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งซ้ือเลขที  6/2566

95,925 โดยตรง วันที  14 มีนำคม 2566

29 วัสดุก่อสร้ำง 990.00              990.00        เฉพำะเจำะจง นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ 990.00 นำยวันชัย สุรชัยพิทักษ์ เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งซ้ือเลขที  17/2567

990 โดยตรง วันที  9 มีนำคม 2567

30 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 2,500.00           2,500.00      เฉพำะเจำะจง นำงรำตรี ไพเรำะประเสริฐ 2,500.00 นำงรำตรี ไพเรำะประเสริฐ เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ใบสั งซ้ือเลขที  14/2568

ค่ำล่ำงตู้แอร์ 83-1640 2,500 โดยตรง วันที  14  มีนำคม 2568


