
วงเงนิ * ** เหตุผลที่

งบประมาณ วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคา คัดเลอืก

(ราคากลาง) โดยสงัเขป

1 ค่าพวงมาลา       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกภัณฑ์        1,000.00 ร้านกนกภัณฑ์       1,000.00 เสนอราคา
ต ่าสุด 2 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร ต.ค.65       5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีพีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์        5,000.00 ร้านเอพีพีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์       5,000.00 สะดวก

3 ค่าน ่าดื ม       1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล คุ้มขุน        1,200.00 นายมงคล คุ้มขุน       1,200.00 บริการ
รวดเร็ว

4 อาหารว่างพร้อมเครื องดื ม 20 ต.ค. 65       1,505.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริยา กนัศิริ        1,505.00 น.ส.สิริยา กนัศิริ       1,505.00  "

5 อาหารว่างพร้อมเครื องดื ม 3 พ.ย. 65       2,275.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริยา กนัศิริ        2,275.00 น.ส.สิริยา กนัศิริ       2,275.00  "

6 จ้างเหมาตัดหญ้า     41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัชรพงศ์ ภูน้อย      41,000.00 นายพัชรพงศ์ ภูน้อย     41,000.00  "

7 จ้างเหมาท่าข้าวต้มโครงการปั้นจักรยานปี 66     11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสังวาล สต๊อกตั น      11,000.00 นางสังวาล สต๊อกตั น     11,000.00  "

8 ค่าน ่าดื มและน ่าแข็งโครงการปั่นจักรยานปี 66     11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายล้อม แกว้มาคูณ      11,700.00 นายล้อม แกว้มาคูณ     11,700.00  "

9 จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการปั่นจักรยานป6ี6       1,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109        1,625.00 ร้านไอเดีย 109       1,625.00  "

10 ค่าน ่ามันเดือน ก.ย.65       1,203.60 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก        1,203.60 หจก.วีรชัยหล่มสัก       1,203.60  "

11 ค่าน ่ามันเดือน ก.ย.65     16,999.74 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก      16,999.74 หจก.วีรชัยหล่มสัก     16,999.74  "

12 ค่าน ่ามันเดือน ต.ค.65       1,650.24 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก        1,650.24 หจก.วีรชัยหล่มสัก       1,650.24  "

13 ค่าน ่ามันเดือน ต.ค.65       6,018.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก        6,018.00 หจก.วีรชัยหล่มสัก       6,018.00  "

14 ค่าน ่ามันเดือน ต.ค.65       6,024.30 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก        6,024.30 หจก.วีรชัยหล่มสัก       6,024.30  "

15 จ้างเหมาจัดต้อนรับนายก   252,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ไพไพ    252,000.00 นายธวัชชัย ไพไพ   252,000.00  "

16 ค่าแตกแต่งเวที       3,000.00 เฉพาะเจาะจง ประทีปทอง เสาธง        3,000.00 ประทีปทอง เสาธง       3,000.00  "

17 จัดเตรียมสถานที  ถนนคนเดินไทหล่ม     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร แสนแกว้      15,000.00 นายเสถียร แสนแกว้     15,000.00  "

18 จัดเตรียมสถานที  ถนนคนเดินไทหล่ม       1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร แสนแกว้        1,500.00 นายเสถียร แสนแกว้       1,500.00  "

19 จ้างท่าความสะอาดถนนคนเดินไทหล่ม       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ ขันทอง        2,500.00 นายสุวรรณ ขันทอง       2,500.00  "

20 จ้างท่าความสะอาดถนนคนเดินไทหล่ม       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ ขันทอง        2,500.00 นายสุวรรณ ขันทอง       2,500.00  "

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
ส านักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วันที่ 1 - 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดบั งานจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก ราคา



21 จ้างท่าความสะอาดถนนคนเดินไทหล่ม       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ ขันทอง        2,500.00 นายสุวรรณ ขันทอง       2,500.00  "

22 ซื อวัสดุส่านักงาน     33,528.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมงคล      33,528.00 ร้านศรีมงคล     33,528.00  "

23 จ้าถ่ายเอกสาร          546.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีพีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์           546.00 ร้านเอพีพีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์          546.00  "

24 ค่าพวงมาลา       1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกภัณฑ์        1,000.00 ร้านกนกภัณฑ์       1,000.00  "

25 ค่าซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 2734          682.13 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าเพชรบูรณ์           682.13 บจ.โตโยต้าเพชรบูรณ์          682.13  "

26 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 2 คัน       1,398.50 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าเพชรบูรณ์        1,398.50 บจ.โตโยต้าเพชรบูรณ์       1,398.50  "

27 ค่าป้ายไวนิลโปรดช่วยกนัรักษาความสะอาด          480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109           480.00 ร้านไอเดีย 109          480.00  "

28 จ้างพิมพ์วารสารเทศบาลเมืองหล่มสัก   166,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีบ.ีแอล.ที    166,000.00 หจก.พ.ีบ.ีแอล.ที   166,000.00  "

29 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล ห้ามจับปลา       3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย109        3,600.00 ร้านไอเดีย109       3,600.00  "

30 จ้างซ่อมเครื องปริ นเตอร์ 416-61-0063          450.00 เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ           450.00 บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ          450.00  "

31 ค่าน ่ามันเชื อเพลิง ต.ค.65       9,966.65 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก        9,966.65 หจก.วีรชัยหล่มสัก       9,966.65  "

32 ค่าจ้างซ่อมเครื องปริ นเตอร์ 466-58-0004          445.00 เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ           445.00 บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ          445.00  "

33 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ ตค 1691   377,950.00 เฉพาะเจาะจง สมบัติศิริการช่าง    377,950.00 สมบัติศิริการช่าง   377,950.00  "

34 จ้างท่าความสะอาดตลาดสดเทศบาล งวดที  1       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน ศรีมูล        2,500.00 นายเจน ศรีมูล       2,500.00  "

35 จ้างท่าความสะอาดตลาดสดเทศบาล งวดที  2       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน ศรีมูล        2,500.00 นายเจน ศรีมูล       2,500.00  "

36 จ้างท่าความสะอาดตลาดสดเทศบาล งวดที  3       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน ศรีมูล        2,500.00 นายเจน ศรีมูล       2,500.00  "

37 จ้างท่าความสะอาดตลาดสดเทศบาล งวดที  4       2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจน ศรีมูล        2,500.00 นายเจน ศรีมูล       2,500.00  "

38 ค่างจ้างเหมาไล่นก       5,100.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตร เสาทอน        5,100.00 นายมิตร เสาทอน       5,100.00  "

39 จ้างเตรียมสถานที ถนนคนเดิน งวดที  1     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร แสนแกว้      15,000.00 นายเสถียร แสนแกว้     15,000.00  "

40 จ้างเตรียมสถานที ถนนคนเดิน งวดที  2     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร แสนแกว้      15,000.00 นายเสถียร แสนแกว้     15,000.00  "

41 จ้างเตรียมสถานที ถนนคนเดิน งวดที  3     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร แสนแกว้      15,000.00 นายเสถียร แสนแกว้     15,000.00  "

42
จ้างเตรียมสถานที ถนนคนเดิน งวดที  4     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร แสนแกว้      15,000.00 นายเสถียร แสนแกว้     15,000.00  "

43 วัสดุเชื อเพลิง (น ่ามัน) ต.ค. 65       4,235.94 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก        4,235.94 หจก.วีรชัยหล่มสัก       4,235.94  "

44     20,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีมงคล      20,770.00 ร้านศรีมงคล     20,770.00  "

45 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์       5,630.00 เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ        5,630.00 บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ       5,630.00  "

46 ซื อวัสดุกฬีา     13,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ      13,985.00 ร้านจงเจริญ     13,985.00  "



47 จ้างซ่อมเครื องปปรับอากาศ       1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์ ศักด์ิติกลุ        1,700.00 นายสุทธิพงษ์ ศักด์ิติกลุ       1,700.00  "

48 ค่าเช่าเครื องเสียง       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ปานนิล        5,000.00 นายสุริยา ปานนิล       5,000.00  "

49 ค่าเช่าเครื องเสียง       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ปานนิล        5,000.00 นายสุริยา ปานนิล       5,000.00  "

50 ค่าอาหารกลางวัน โครงการประชุมประจ่าเดือน       6,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นศรา พรมโสม        6,800.00 น.ส.นศรา พรมโสม       6,800.00  "

51 ค่าน ่ามัน ต.ค.65  (สวัสดิการ)     10,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีรชัยหล่มสัก      10,220.00 หจก.วีรชัยหล่มสัก     10,220.00  "

52 จัดซื อหนังสือพิมพ์ ต.ค. 65       1,355.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์        1,355.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์       1,355.00  "

53 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ     28,740.00 เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ      28,740.00 บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ     28,740.00  "

54 จ้างซ่อมเครื องคอมพิวเตอร์ 466-57-0005       1,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ        1,500.00 บจ.คอมพิวเตอร์แลนด์โอเอ       1,500.00  "

55 จ้างท่าป้ายไวนิล       5,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีย 109        5,760.00 ร้านไอเดีย 109       5,760.00  "

56 จัดซื อหนังสือพิมพ์ ต.ค. 65          360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์           360.00 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์          360.00  "


