
วงเงิน * ** เหตุผลท่ี

งบประมาณ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1
จ้างถ่ายเอกสารวิทยาลัยอาชีวะ        2,600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
โรงพิมพ์สมัยเกษสุวรรณ       2,600.00 โรงพิมพ์สมัยเกษ

สุวรรณ
      2,600.00 เสนอ

ราคาต ่าสุด
 สะดวก

2
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กต 8832 เพชรบูรณ์

       3,905.50 เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท สยามนิสสัน จ่ากัด       3,905.50 บริษัท สยามนิสสัน 
จ่ากัด

      3,905.50 บริการ
รวดเร็ว

3
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      76,170.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.ธานินทร์หล่มสัก    76,170.00 หจก.ธานินทร์หล่มสัก     76,170.00  "

4
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการ
ประชุมประจ่าเดือน พ.ค. 65

       6,800.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางวารินทร์  กิ งแก้ว       6,800.00 นางวารินทร์  กิ งแก้ว       6,800.00  "

5
ค่าน่้ามันเช้ือเพลิง มี.ค.65    190,772.89 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก  190,772.89 หจก.วีระชัยหล่มสัก   190,772.89  "

6
ค่าน่้ามันเช้ือเพลิง เม.ย.65    170,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก  170,000.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก   170,000.00  "

7
ค่าอาหาร โครงการ QGIS      21,600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางประภัทรสิริ ฮาดตา    21,600.00 นางประภัทรสิริ ฮาดตา     21,600.00  "

8
ค่าวัสดุ โครงการ QGIS        1,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านวจีภัณฑ์       1,000.00 ร้านวจีภัณฑ์       1,000.00  "

9
ค่าป้าย โครงการ QGIS           750.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านไอเดีย 109         750.00 ร้านไอเดีย 109          750.00  "

10
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์      12,200.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

   12,200.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

    12,200.00  "

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
ส านักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา



11
จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์      53,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
สมบัติศิริการช่าง    53,500.00 สมบัติศิริการช่าง     53,500.00  "

12
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง        7,700.00 เฉพาะเจาะจ

ง
สมบัติการช่าง       7,700.00 สมบัติการช่าง       7,700.00  "

13
การจัดซ้ือวารสารและสิ งพิมพ์ต่างๆ           600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         600.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์          600.00  "

14
ค่าจ้างร่าวงย้อนยุค      17,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายสุรพล  ค่าศุกล    17,000.00 นายสุรพล  ค่าศุกล     17,000.00  "

15
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 8832 
เพชรบูรณ์

     22,400.00 เฉพาะเจาะจ
ง

หจก.วีระชัยหล่มสัก    22,400.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก     22,400.00  "

16
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บว 9476 
เพชรบูรณ์

     20,450.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านเพชรอรุณยนต์    20,450.00 ร้านเพชรอรุณยนต์     20,450.00  "

17
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร      16,035.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท สยาม 2521 จ่ากัด    16,035.00 บริษัท สยาม 2521 

จ่ากัด
    16,035.00  "

18
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      14,850.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านธานินทร์หล่มสัก    14,850.00 ร้านธานินทร์หล่มสัก     14,850.00  "

19
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว        3,920.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านศรีมงคล       3,920.00 ร้านศรีมงคล       3,920.00  "

20
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง        7,020.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท สยาม 2521 จ่ากัด       7,020.00 บริษัท สยาม 2521 

จ่ากัด
      7,020.00  "

21
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง      49,090.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท สยาม 2521 จ่ากัด    49,090.00 บริษัท สยาม 2521 

จ่ากัด
    49,090.00  "

22
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า      29,280.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านเพชรอรุณยนต์    29,280.00 ร้านเพชรอรุณยนต์     29,280.00  "

23
จ้างเหมาตัดหญ้า      41,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายพัชรพงศ์  ภูน้อย    41,000.00 นายพัชรพงศ์  ภูน้อย     41,000.00  "

24
จ้างท่าของ      17,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายธนวัฒน์  เชิดศักด์ิศรี    17,000.00 นายธนวัฒน์  เชิด

ศักด์ิศรี
    17,000.00  "



25
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด      85,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท กนกภัณฑ์ ไฮเทค    85,000.00 บริษัท กนกภัณฑ์ 

ไฮเทค
    85,000.00  "

26
จ้างเหมาจัดท่าอาหารว่างพร้อมเครื องดื ม        1,750.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ       1,750.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ       1,750.00  "

27
เช่าเครื องถ่ายเอกสาร        5,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านเอพีพีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์       5,000.00 ร้านเอพีพีก๊อปป้ีเซ็น

เตอร์
      5,000.00  "

28
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์           260.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.ศรีสยามหล่มสัก         260.00 หจก.ศรีสยามหล่มสัก          260.00  "

29
จ้างเหมาท่าอาหารว่างพร้อมเครื องดื ม           525.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ         525.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ          525.00  "

30
จ้างซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ FUJI XEROX 
P255DW

       4,200.00 เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

      4,200.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

      4,200.00  "

31
จัดซ้ือเครื องดื มและอาหารว่าง        7,040.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านปากกาทอง       7,040.00 ร้านปากกาทอง       7,040.00  "

32
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างป้องกันน่้าท่วม      96,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านเพชรพูลสุข    96,000.00 ร้านเพชรพูลสุข     96,000.00  "

33
จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 27 รายการ      16,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านศรีมงคล    16,000.00 ร้านศรีมงคล     16,000.00  "

34
จ้างซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ จ่านวน 8 
รายการ

       1,690.00 เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

      1,690.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

      1,690.00  "

35
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว        8,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านศรีมงคล       8,000.00 ร้านศรีมงคล       8,000.00  "

36
ค่าหนังสือพิมพ์ (พ.ค. 65)           380.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         380.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์          380.00  "

37
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง น่้ามัน พ.ค.65        2,592.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก       2,592.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก       2,592.00  "

38
ค่าหนังสือพิมพ์ (พ.ค. 65)           620.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์         620.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์          620.00  "



39
จ้างท่าอาหารว่างพร้อมเครื องดื ม           455.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ         455.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ          455.00  "

40
จ้างท่าข้าวต้ม ถวายพระภิกษุสงฆ์ จ่านวน 
89 รูป

       3,200.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวสิริยา  กันศิริ       3,200.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ       3,200.00  "

41
จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน น่้าดื ม        2,600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสิริยา  กันศิริ       2,600.00 นางสาวสิริยา  กันศิริ       2,600.00  "

42
จ้างท่าป้ายโครงการ        4,105.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บจก.แอตอาร์ตสตูดิโอ       4,105.00 บจก.แอตอาร์ตสตูดิโอ       4,105.00  "

43
ค่าเช่าเต้นท์           500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวกันยา  วะชังเงิน         500.00 นางสาวกันยา  วะชัง

เงิน
         500.00  "

44
ค่าเช่าเครื องเสียง        4,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นางสาวสุกัญญา  สินมา       4,000.00 นางสาวสุกัญญา  สินมา       4,000.00  "

45
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 5 รายการ        3,965.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

      3,965.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

      3,965.00  "

46
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  กฉ 5916 
เพชรบูรณ์

       1,600.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านเพชรอรุณยนต์       1,600.00 ร้านเพชรอรุณยนต์       1,600.00  "

47
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางอาชีพคนพิการ

       4,580.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวศิริขวัญ  ใจเย็น       4,580.00 นางสาวศิริขวัญ  ใจเย็น       4,580.00  "

48
จ้างซ่อมแซมเครื องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค        2,750.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

      2,750.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

      2,750.00  "

49
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ่านวน 10 รายการ        1,372.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท สยาม 2521 จ่ากัด       1,372.00 บริษัท สยาม 2521 

จ่ากัด
      1,372.00  "

50
ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ค.65        1,405.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์       1,405.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์       1,405.00  "

51
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 5 รายการ      12,200.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

   12,200.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

    12,200.00  "

52
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(82-5168
 พช)

       7,700.00 เฉพาะเจาะจ
ง

สมบัติการช่าง       7,700.00 สมบัติการช่าง       7,700.00  "



53
จ้างเหมาพ่นหมอกควันก่าจัดยุง      38,400.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายศราวุธ  ค่าชู    38,400.00 นายศราวุธ  ค่าชู     38,400.00  "

54
จ้างซ่อมแซมเครื องปร้ินเตอร์ รหัส 
416-63-0098

       5,350.00 เฉพาะเจาะจ
ง

บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

      5,350.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

      5,350.00  "

55
จ้างท่าป้ายไวนิล จ่านวน 6 ป้าย        1,200.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านไอเดีย 109       1,200.00 ร้านไอเดีย 109       1,200.00  "

56
ค่าหนังสือพิมพ์ พ.ค.65        8,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์       8,000.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์       8,000.00  "

57
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง น่้ามัน พ.ค.65      27,343.37 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก    27,343.37 หจก.วีระชัยหล่มสัก     27,343.37  "

58
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง      17,008.49 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก    17,008.49 หจก.วีระชัยหล่มสัก     17,008.49  "

59
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง        2,436.93 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก       2,436.93 หจก.วีระชัยหล่มสัก       2,436.93  "

60
จ้างท่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม
เครื องดื ม

       3,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวนุชนารถ  เขียว
ทรัพย์

      3,000.00 นางสาวนุชนารถ  
เขียวทรัพย์

      3,000.00  "

61
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุฯ

     11,535.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านศรีมงคล    11,535.00 ร้านศรีมงคล     11,535.00  "

62
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง        3,935.24 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก       3,935.24 หจก.วีระชัยหล่มสัก       3,935.24  "

63
ค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

          779.00 เฉพาะเจาะจ
ง

ร้านวจีภัณฑ์         779.00 ร้านวจีภัณฑ์          779.00  "

64
จ้างท่าป้ายไวนิล           720.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านไอเดีย 109         720.00 ร้านไอเดีย 109          720.00  "

65
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง        2,106.73 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก       2,106.73 หจก.วีระชัยหล่มสัก       2,106.73  "

66
จ้างซ่อมแซมและบ่ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง

          430.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายอรรถวิทย์  เมือง
สุวรรณ

        430.00 นายอรรถวิทย์  เมือง
สุวรรณ

         430.00  "



67
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง        3,888.00 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก       3,888.00 หจก.วีระชัยหล่มสัก       3,888.00  "

68
จ้างเหมาท่าความสะอาดเครื องปรับอากาศ        5,500.00 เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านเจนอะไหล่แอร์       5,500.00 ร้านเจนอะไหล่แอร์       5,500.00  "

69
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง           303.84 เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.วีระชัยหล่มสัก         303.84 หจก.วีระชัยหล่มสัก          303.84  "

70
ค่าวัสดุส่านักงาน (น่้าดื ม)           600.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายมงคล คุ้มขุน         600.00 นายมงคล คุ้มขุน          600.00  "

71
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์      29,450.00 เฉพาะเจาะจ

ง
บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ 
โอเอ จ่ากัด

   29,450.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ จ่ากัด

    29,450.00  "

72
จ้างเหมาท่าความสะอาดถนนและตลาดสด      10,000.00 เฉพาะเจาะจ

ง
นายเจน  มูลศรี    10,000.00 นายเจน  มูลศรี     10,000.00  "

73
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที  รักษาความ
สะอาดถนนคนเดิน

     15,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายเสถียร แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร แสนแก้ว     15,000.00  "

75
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที  รักษาความ
สะอาดถนนคนเดิน

     15,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายเสถียร แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร แสนแก้ว     15,000.00  "

76
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที  รักษาความ
สะอาดถนนคนเดิน

     15,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายเสถียร แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร แสนแก้ว     15,000.00  "

77
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที  รักษาความ
สะอาดถนนคนเดิน

     15,000.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นายเสถียร แสนแก้ว    15,000.00 นายเสถียร แสนแก้ว     15,000.00  "

78
จ้างท่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม
เครื องดื ม

       6,800.00 เฉพาะเจาะจ
ง

นางสาวบุญตา  ภักดี       6,800.00 นางสาวบุญตา  ภักดี       6,800.00  "


