สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
สานักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
วันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2565
ลาดับ

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ค่ากระเป๋าผ้าดิบ โครงการอบรมและทัศน
1 ศึกษาคนพิการฯ
ค่าป้ายไวนิล โครงการอบรมและทัศนศึกษา
2 คนพิการฯ

วงเงิน
*
**
งบประมาณ
วิธีซื้อ
ผู้เสนอราคา
(ราคากลาง)
1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ญาโณทัย ทองคา
720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

1,500.00 น.ส.ญาโณทัย ทองคา
720.00 ร้านไอเดีย 109

ราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสังเขป
1,500.00 เสนอราคา
ตาสุด
สะดวก

720.00

บริการ
รวดเร็ว

ค่าหมึกพิมพ์ โครงการอบรมและทัศนศึกษา
3 คนพิการฯ

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ

3,300.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ

3,300.00

"

ค่าจ้างทาอาหารพร้อมเครืองดืม โครงการ
4 อบรมและทัศนศึกษาคนพิการฯ

3,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลฤดี บุญสุด

3,600.00 น.ส.ชลฤดี บุญสุด

3,600.00

"

1,450.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ
6,200.00 น.ส.สิริยา กันศิริ

1,450.00

"

6,200.00

"

32,100.00 ร้านเอพีพีกอ๊ ปปี้เซ็น
เตอร์
300.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ
14,800.00 หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์

32,100.00

"

300.00

"

14,800.00

"

560.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
99,470.00 หจก.ธานินทร์หล่มสัก

560.00
99,470.00

"
"

ค่าหมึกเติม โครงการวันคนพิการศูนย์บริการ 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ
คนพิการ
ค่าจ้างเหมาทาอาหารว่างและอาหาร
6,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริยา กันศิริ
6
กลางวันพร้อมเครืองดืม
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
32,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีพีกอ๊ ปปี้เซ็นเตอร์
7
5

ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ
466-56-0308
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8
14,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเฟอร์นิเจอร์
9
รายการ
560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
10 จัดซื้อวารสารสิงพิมพ์ตา่ งๆ
11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 4 รายการ 99,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธานินทร์หล่มสัก
8

12
13
14

จ้างถ่ายเอกสารรูปแบบงานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาพื้นทีชุมชนฯ
เปลียนคอท่อไอเสีย 1 อัน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 29 รายการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมทีอยูอ่ าศัยบ้าน
คนพิการ(นายสมพร แซ่เฮ้ง)
16 ค่าเชื้อเพลิง (ก.พ.65)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
17
15

18 จัดซื้อวัสดุดบั เพลิง จานวน 3 รายการ
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีและรักษาความ
19
สะอาดถนนคนเดิน
20 จ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ จานวน 3 เครือง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
21
22
23
24
25
26
27

วารสาร (มี.ค. 65)
ค่ารับรอง
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
ซ่อมตัวรับสัญญาณ
ซ่อมตัวรับสัญญาณ
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร

28 ค่าป้ายไวนิล
29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30 ซ่อมรถยนต์ กธ 3621 เพชรบูรณ์
ซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ 416-64-0101
31

1,920.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์สมัยเกษสุวรรณ
350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชนะยนต์

1,920.00 โรงพิมพ์สมัยเกษ
สุวรรณ
350.00 ร้านชนะยนต์

1,920.00 เสนอราคา
350.00

32,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมงคล

32,870.00 ร้านศรีมงคล

32,870.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ์ แซ่เล้า

40,000.00 นายธีรพงศ์ แซ่เล้า

40,000.00

ตาสุด
สะดวก
บริการ
รวดเร็ว
"

205,121.40 หจก.วีระชัยหล่มสัก
26,130.00 บจก.คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ
79,930.00 บริษัท สยาม 2521
60,000.00 นายเสถียร แสนแก้ว

205,121.40
26,130.00

"
"

79,930.00
60,000.00

"
"

40,000.00
4,950.00

"
"

620.00
2,205.00
10,452.00
950.00
1,900.00
5,000.00

"
"
"
"
"
"

5,120.00
64,840.00
4,455.48
2,050.00

"
"
"
"

########## เฉพาะเจาะจง หจก.วีระชัยหล่มสัก
26,130.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ
79,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม 2521
60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร แสนแก้ว
40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์การช่าง
4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ
620.00
2,205.00
10,452.00
950.00
1,900.00
5,000.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
น.ส.สิริยา กันศิริ
บริษัท สยาม 2521
หจก.ธานินทร์หล่มสัก
หจก.ธานินทร์หล่มสัก
ร้านเอพีพีกอ๊ ปปี้เซ็นเตอร์

5,120.00
64,840.00
4,455.48
2,050.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านไอเดีย 109
หจก.ธานินทร์หล่มสัก
บริษัท สยาม 2521
บริษัท คอมพิวเตอร์แลนด์ โอเอ

40,000.00 ร้านโรจน์การช่าง
4,950.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ
620.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
2,205.00 น.ส.สิริยา กันศิริ
10,452.00 บริษัท สยาม 2521
950.00 หจก.ธานินทร์หล่มสัก
1,900.00 หจก.ธานินทร์หล่มสัก
5,000.00 ร้านเอพีพีกอ๊ ปปี้เซ็น
เตอร์
5,120.00 ร้านไอเดีย 109
64,840.00 หจก.ธานินทร์หล่มสัก
4,455.48 บริษัท สยาม 2521
2,050.00 บริษัท คอมพิวเตอร์
แลนด์ โอเอ

32 จัดซื้อวัสดุการเกษตร(ขี้วัว)
วสัดเุ ชื้อเพลิง
33

200.00 เฉพาะเจาะจง สวนจุลสุข
9,082.53 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระชัยหล่มสัก

200.00 สวนจุลสุข
9,082.53 หจก.วีระชัยหล่มสัก

17,045.02 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระชัยหล่มสัก

17,045.02 หจก.วีระชัยหล่มสัก

17,045.02

35 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2565
36 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 2565
จ้างเหมาทาความสะอาดถนนและตลาดสด
37
เทศบาล
38 ค่าตัดหญ้า งวดที 6
39 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือนมีนาคม 2565
ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข
40
ทะเบียน ขฉย 401 เพชรบูรณ์
จ้างสาหรับถนนคนเดินไทหล่ม
41

1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
2,806.36 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระชัยหล่มสัก
12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน ศรีมูล

1,575.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
2,806.36 หจก.วีระชัยหล่มสัก
12,500.00 นายเจน ศรีมูล

1,575.00
2,806.36
12,500.00

สะดวก
บริการ
รวดเร็ว
"
"
"

41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพงศ์ ภูน้อย
460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสยามหล่มสัก

41,000.00 นายพัชรพงศ์ ภูน้อย
460.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์
890.00 หจก.ศรีสยามหล่มสัก

41,000.00
460.00
890.00

"
"
"

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์ เหมือนคล้าย

14,000.00

"

จ้างสาหรับถนนคนเดินไทหล่ม
จ้างสาหรับถนนคนเดินไทหล่ม
จ้างสาหรับถนนคนเดินไทหล่ม
จ้างสาหรับถนนคนเดินไทหล่ม
ค่าป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
46
ไข้เลือดออก จานวน 13 ป้าย

14,000.00
12,000.00
34,000.00
34,000.00
9,750.00

14,000.00 นายรัชชานนท์
เหมือนคล้าย
14,000.00 นายสรวิศ คาศุกล
12,000.00 นายสุพิน บุญจันทร์
34,000.00 นายสุรพล คาศุกล
34,000.00 นายสุเทพ ผิวผ่อง
9,750.00 ร้านไอเดีย 109

14,000.00
12,000.00
34,000.00
34,000.00
9,750.00

"
"
"
"
"

34

42
43
44
45

วัสดุเชื้อเพลิง เดือนมีนาคม 2565

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

นายสรวิศ คาศุกล
นายสุพิน บุญจันทร์
นายสุรพล คาศุกล
นายสุเทพ ผิวผ่อง
ร้านไอเดีย 109

200.00 เสนอราคา
9,082.53 ตาสุด

