แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ประจาปี ๒๕๖๒
เทศบาลตาบลโคกสาโรง อาเภอโคกสาโรง จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองการศึกษา)
ประจาเดือน เม.ย.๖๒

๙,๐๔๓.๑๐

๙,๐๔๓.๑๐

๒

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองคลัง)
ประจาเดือน เม.ย.๖๒

๔๔๐.๘๑

๔๔๐.๘๑

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๒๓/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๓

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองช่าง)
ประจาเดือน เม.ย.๖๒
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองสาธารณสุขฯ)
ประจาเดือน เม.ย.๖๒

๖,๓๘๑.๘๐

๖,๓๘๑.๘๐

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๒๔/๒๕๖๒
ลว ๑ เม.ย. ๒๕๖๒
แล้ว

๔๐,๒๖๘.๓๐

๔๐,๒๖๘.๓๐

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๒๕/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๓,๓๑๒.๒๙

๑๓,๓๑๒.๒๙

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๗,๑๗๙.๘๘

๗,๑๗๙.๘๘

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๑

๔

๕

๖

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองป้องกันฯ)
ประจาเดือน เม.ย.๖๒
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
(กองสานักปลัด)
ประจาเดือน เม.ย.๖๒

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

สหกรณ์การเกษตรโคกสาโรง เป็นราคาที่ต่อรอง

แล้ว

เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๒
ลว ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

ลาดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

จัดซื้อวัสดุตกแต่งเวที ผ้า
ลวด ตะปู และอื่นๆของ
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และทาบุญ
กลางบ้าน
จานวน ๙ รายการ
จัดซื้อธงชาติ ๕๐๐ ผืน
ธงตราสัญลักษณ์ ๕๐๐ ผืน

๑๘,๖๐๑.๙๕

๑๘,๖๐๑.๙๕

เฉพาะเจาะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓ เม.ย. ๒๕๖๒

๔๗,๕๐๐.๐๐

๔๗,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

V.K.COPY & SERVICE

V.K.COPY & SERVICE

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓ เม.ย. ๒๕๖๒

๙

จัดซื้อยาตาราหลวง
(ยาสามัญประจาบ้าน)
จานวน ๑,๐๐๐ ชุด

๓๘,๐๐๐.๐๐

๓๘,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๒/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๐

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน ๔ รายการ

๗,๕๔๐.๐๐

๗,๕๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

เอสทีคอมพิวเตอร์

เอสทีคอมพิวเตอร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓ เม.ย. ๒๕๖๒

๗

๘

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

๑๑

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน ๑๑ รายการ

๒๗,๘๘๔.๒๐

๒๗,๘๘๔.๒๐

เฉพาะเจาะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๔/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๔ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๒

จัดซื้อผ้าไตรจีวรถวาย
พระ ๙ ชุด (สรงน้าพระ)

๑๑,๗๐๐.๐๐

๑๑,๗๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

จักรกฤษ สังฆภัณฑ์

จักรกฤษ สังฆภัณฑ์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๔ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๓

จัดซื้อของที่ระลึกสาหรับ
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และทาบุญ
กลางบ้านปี ๖๒
จานวน ๗๒ ชิ้น
จัดซื้อวัสดุสาหรับโครงการ
ร่วมปฏิบัติงานการป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางจราจร
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ.๒๕๖๒
จานวน ๑๐ รายการ
จัดซือ้ น้าดื่ม ๒๒๐ ลัง
น้าแข็ง ๔๓ ถุง สาหรับ
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และทาบุญ
กลางบ้าน ปี๖๒
จานวน ๑ โครงการ

๓๒,๔๐๐.๐๐

๓๒,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

OTOP

OTOP

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๕ เม.ย. ๒๕๖๒

๖,๖๑๐.๐๐

๖,๖๑๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพ้ง

ร้าน เพ้ง

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๔,๒๕๐.๐๐

๑๔,๒๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน เพ้ง

ร้าน เพ้ง

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๔

๑๕

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันทีข่ องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

๑๖

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
จานวน ๔ รายการ

๒๑,๕๕๐.๐๐

๒๑,๕๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

เรวัต การเกษตร

เรวัต การเกษตร

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๐ เม.ย.๒๕๖๒

๑๗

จัดซื้อชุดของขวัญ ๔๙ ชุด
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และทาบุญ
กลางบ้าน ปี ๖๒
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
๑๑ รายการ

๑๒,๒๕๐.๐๐

๑๒,๒๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๐ เม.ย.๒๕๖๒

๘,๒๕๐.๐๐

๘,๒๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน สมัยนิยม

ร้าน สมัยนิยม

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๑ เม.ย.๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุสาหรับโครงการ
จัดเตรียมงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
จานวน ๑ รายการ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน ๑๔ รายการ

๓๗๔.๕๐

๓๗๔.๕๐

เฉพาะเจาะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๒/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๘ เม.ย.๒๕๖๒

๘,๑๒๐.๐๐

๘,๑๒๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน สมัยนิยม

ร้าน สมัยนิยม

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๓/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๙ เม.ย.๒๕๖๒

๑๘

๑๙

๒๐

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

๑๒,๑๒๐

๑๒,๑๒๐

เฉพาะเจาะจง

เอสทีคอมพิวเตอร์

เอสทีคอมพิวเตอร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๙ เม.ย.๒๕๖๒

๒๑

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน ๘ รายการ

๒๒

จัดซื้อวัสดุสาหรับโครงการ
จัดเตรียมงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
จานวน ๒ รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จานวน ๑ คัน

๒๙,๕๓๒.๐๐

๒๙,๕๓๒.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ต.สิริจันทร์

ต.สิริจันทร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๕/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๒ เม.ย.๒๕๖๒

๔๘,๕๐๐.๐๐

๔๘,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็น
เตอร์

บริษัท ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็น
เตอร์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๖/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๖ เม.ย.๒๕๖๒

๒๔

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน ๒ รายการ

๑,๘๕๐.๐๐

๑,๘๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

รัศมีค้าไม้

รัศมีค้าไม้

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๙ เม.ย.๒๕๖๒

๒๕

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน
๙ รายการ โครงการเพิ่ม
สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ

๑๐,๔๔๘.๕๕

๑๐,๔๔๘.๕๕

เฉพาะเจาะจง

หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง

หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒

๒๖

จัดซื้อวัสดุการเกษตรจานวน
๖ รายการ โครงการเพิ่ม
สวนหย่อมเฉลิม
พระเกียรติ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
จานวน ๑ รายการ

๒๐,๑๕๐

๒๐,๑๕๐

เฉพาะเจาะจง

สวนลุงลอง

สวนลุงลอง

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๔๙/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒

๘๔๐.๐๐

๘๔๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน สมัยนิยม

ร้าน สมัยนิยม

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
จานวน ๕ รายการ

๕,๙๗๐.๖๐

๕,๙๗๐.๖๐

เฉพาะเจาะจง

หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง

หจก.ไม้เด็ดก่อสร้าง

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒

๒๓

๒๗

๒๘

ลาดับ
ที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

จ้างเหมาอัดผงเคมีแห้งเครื่อง
ดับเพลิงที่ฉีดดับไฟ จานวน ๔๖
ถัง

๓๔,๕๐๐.๐๐

๓๔,๕๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

V.K.COPY & SERVICE

V.K.COPY & SERVICE

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๔๕/๒๕๖๒
ลว ๔ เม.ย. ๒๕๖๒

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลข ๘๘๒๘
จานวน ๑ คัน
จ้างเหมาทาป้ายไวนิลป้าย
ประชาสัมพันธ์สาหรับโครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์และ
ทาบุญกลางบ้าน ปี๖๒

๗,๘๐๕.๖๕

๗,๘๐๕.๖๕

เฉพาะเจาะจง

โตโยต้าอุดมชัย

โตโยต้าอุดมชัย

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๔๖/๒๕๖๒
ลว ๔ เม.ย. ๒๕๖๒

๙,๕๒๕.๖๐

๙,๕๒๕.๖๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน วิกคอม

ร้าน วิกคอม

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๔๗/๒๕๖๒
ลว ๕ เม.ย. ๒๕๖๒

จ้างเหมาตกแต่งรถนางสงกรานต์
แท่นสรงน้าพระ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และทาบุญ
กลางบ้าน ปี๖๒
จ้างเหมาจัดทาขบวนแห่โครงการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์และ
ทาบุญกลางบ้าน ปี๖๒

๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นางปิยะพร ชินพร

นางปิยะพร ชินพร

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๔๘/๒๕๖๒
ลว ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๙๘,๐๐๐.๐๐

๙๘,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มินตรา ยิ้มสารวย

น.ส.มินตรา ยิ้มสารวย

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๔๙/๒๕๖๒
ลว ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๓๔

จ้างเหมาเครื่องไฟเครื่องเสียง
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และทาบุญกลางบ้าน
ปี๖๒

๓๕,๐๐๐.๐๐

๓๕,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายประสงค์ สุขประเสริฐ

นายประสงค์ สุขประเสริฐ

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๕๐/๒๕๖๒
ลว ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๓๕

จ้างเหมาค่าเช่าชุดแต่งหน้านาง
สงกรานต์โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และทาบุญ
กลางบ้าน ปี ๖๒

๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

น.ส.วริดา ทรัพย์เจียม

น.ส.วริดา ทรัพย์เจียม

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๕๑/๒๕๖๒
ลว ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๓๖

จ้างซ่อมแซมรถยนต์
๘๑-๔๕๕๑ ๘๒-๗๕๔๔
ตฆ ๑๐๓๔ จานวน ๓ คัน

๑๕,๑๕๐.๐๐

๑๕,๑๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ปัญญาเจริญยนต์

ปัญญาเจริญยนต์

เป็นราคาที่ต่อรองแล้ว

เลขที่ ๕๒/๒๕๖๒
ลว ๑๐ เม.ย.๒๕๖๒

๒๙

๓๐
๓๑

๓๒

๓๓

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ลาดับ
ที่

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาการแสดงมหรสพ
โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และทาบุญ
กลางบ้าน
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก
น้า ทะเบียน ๘๑-๔๕๖๘
จานวน ๑ คัน
จ้างเหมาซ่อมแซมรถ
บฉ ๒๙๑๐ ๘๑-๔๕๗๐
จานวน ๒ คัน
จ้างเหมาทาป้ายโครงการ
จัดเตรียมงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
จานวน ๔ ป้าย
จ้างเหมาทาชุดเครื่องไหว้
สาหรับโครงการจัดงาน
วันเทศบาล
จานวน ๑ โครงการ
จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิวส์
จานวน ๒ ป้าย โครงการวัน
เทศบาล ปี ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ ทะเบียน
กยท ๓๕๐ จานวน ๑ คัน

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เป็นราคาที่ต่อรอง
แล้ว

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

เลขที่ ๕๓/๒๕๖๒
ลว ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒

๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

นายคมกฤษ สร้อยวัน

นายคมกฤษ สร้อยวัน

๒๙,๑๕๐.๐๐

๒๙,๑๕๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ปัญญาเจริญยนต์

ปัญญาเจริญยนต์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๕๔/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๑๐ เม.ย.๒๕๖๒

๒๓,๔๐๐.๐๐

๒๓,๔๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ปัญญาเจริญยนต์

ปัญญาเจริญยนต์

เป็ นราคาทีต่ ่อรอง
แล ้ว

เลขที่ ๕๕/๒๕๖๒
ลว ๑๑ เม.ย.๒๕๖๒

๑๓,๖๓๕.๐๖

๑๓,๖๓๕.๐๖

เฉพาะเจาะจง

ร้าน วิกคอม

ร้าน วิกคอม

เป็ นราคาทีต่ ่อรอง
แล ้ว

เลขที่ ๕๖/๒๕๖๒
ลว ๑๗ เม.ย.๒๕๖๒

๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

น.ส.มาลัย เชื้อเกตุ

น.ส.มาลัย เชื้อเกตุ

เป็ นราคาทีต่ ่อรอง
แล ้ว

เลขที่ ๕๗/๒๕๖๒
ลว ๑๙ เม.ย.๒๕๖๒

๑,๐๔๔.๐๐

๑,๐๔๔.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ร้าน วิกคอม

ร้าน วิกคอม

เป็ นราคาทีต่ ่อรอง
แล ้ว

เลขที่ ๕๘/๒๕๖๒
ลว ๒๒ เม.ย.๒๕๖๒

๑,๕๘๐.๐๐

๑,๕๘๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ม.การช่าง

ม.การช่าง

เป็ นราคาทีต่ ่อรอง
แล ้ว

เลขที่ ๕๙/๒๕๖๒
ลว ๒๕ เม.ย.๒๕๖๒

ลาดับ
ที่

๔๔

๔๕

๔๖

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ทาสีภายนอกอาคารเรียน
อาคาร ๓
โรงเรียนเทศบาล ๑
จ้างเหมาทาป้ายไวนิวส์
โครงการการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
แผงลอย และประชาชน
ขนาด 1 X 3 เมตร
จ้างเหมาทาป้ายไวนิวส์
โครงการเพิ่มสวนหย่อม
เฉลิมพระเกียรติ
จานวน ๒ ป้าย

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

รายซื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจ้าง

หจก.ดีเควิศวกรรม 2015

หจก.ดีเควิศวกรรม 2015

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๙ เม.ย.๒๕๖๒

๓๖๐.๐๐

๓๖๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง

ไพศาล การพิมพ์

ไพศาล การพิมพ์

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๒๙ เม.ย.๒๕๖๒

๑,๗๒๘.๐๐

๑,๗๒๘.๐๐

เฉพาะเจาะจง

วิกคอม

วิกคอม

เป็นราคาที่ต่อรอง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๒
แล้ว
ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๖๒

