
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสงัเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

จัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กาย เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่202/2563

1 จ านวน 5 รายการ 9,840 9,840 เฉพาะเจาะจง รา้นสมัยนยิม รา้นสมัยนยิม แลว้ ลว 29 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่135/2563

2 จ านวน 7 รายการ 9,400 9,400 เฉพาะเจาะจง รา้นสมัยนยิม รา้นสมัยนยิม แลว้ ลว 29 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดจา้งซอ่มแซมครภัุณฑ์ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่70/2563

3 (ส านักปลดั) 2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ แลว้ ลว 11 ม.ีค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้หนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่127/2563

4 (ส านักปลดั) 810 810 เฉพาะเจาะจง นางอษุา ศรผีอ่ง นางอษุา ศรผีอ่ง แลว้ ลว 1 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน เม.ย. 63

จัดจา้งซอ่มแซมครภัุณฑ์ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่85/2563

5 (ส านักปลดั) 300 300 เฉพาะเจาะจง นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ แลว้ ลว 29 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดจา้งซอ่มเครือ่งปริน้เตอร์ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่88/2563

6 (กองคลงั) 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ แลว้ ลว 12 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จา้งเหมาคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่75/2563

7 (ส านักปลดั,กองคลงั) 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว นายัฐวฒุ ิแกว้เขยีว แลว้ ลว 1 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้ถงุยังชพี เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่53001/229

8 (ส านักปลดั) 7,230 7,230 เฉพาะเจาะจง นางสาวศริบิด ีแกน่ทรัพย์ นางสาวศริบิด ีแกน่ทรัพย์ แลว้ ลว 14 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้คา่วสัดกุอ่สรา้ง เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่147/2563

9 (กองประปา) 9,430.98 9,430.98 เฉพาะเจาะจง รา้นซนัเจรญิ รา้นซนัเจรญิ แลว้ ลว 13 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้ชดุทดสอบยา่ฆา่แมลง GT เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่131/2563

10 (กองสาสขุฯ) 7,020 7,020 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรษิา ศรวีเิชยีร นางสาวอรษิา ศรวีเิชยีร แลว้ ลว 21 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่145/2563

11 (ส านักปลดั) 6,484 6,484 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรยิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ แลว้ ลว 12 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่146/2563

12 (กองประปา) 1,412.40 1,412.40 เฉพาะเจาะจง รา้นซนัเจรญิ รา้นซนัเจรญิ แลว้ ลว 13 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

                                                                          สรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2563  ประจ าปี 2563

                                                                                      เทศบาลต าบลสระโบสถ ์ อ าเภอสระโบสถ ์ จังหวดัลพบรุี

                                                                                                 วนัที ่ 29 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง



จัดซือ้อปุกรณ์ทดสอบสาร เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่137/2563

13 ปนเป้ือนในอาหาร 1,936.70 1,936.70 เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม แลว้ ลว 1 พ.ค. 2563

(กองสาสขุฯ)

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่144/2563

14 (กองชา่ง) 5,252 5,252 เฉพาะเจาะจง รา้นสมัยนยิม รา้นสมัยนยิม แลว้ ลว 5 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จา้งเหมาเปลีย่นถา่ยน ้ามันเครือ่ง เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่89/2563

15 รถยนต ์กบ 9982 ลพบรุี 1,840 1,840 เฉพาะเจาะจง นางชวนชืน่ ละออง นางชวนชืน่ ละออง แลว้ ลว 15 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้อาหารวา่งในการประชมุสท. เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่148/2563

16 (ส านักปลดั) 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง นางสาวจติราภา แกว้โสต นางสาวจติราภา แกว้โสต แลว้ ลว 18 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จา้งเหมาซอ่มแซมรถ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่90/2563

17 ตกัหนา้ขดุหลงั ตง 1114 ลพบรุี 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งนุ การไฟฟ้า แอร ์ไดนาโม รา้นชา่งนุ การไฟฟ้า แอร ์ไดนาโม แลว้ ลว 20 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่151/2563

18 (ส านักปลดั) 210 210 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรยิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ แลว้ ลว 19 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่124/2563

19 (กองสาสขุฯ) 12,584.70 12,584.70 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่122/2563

20 (กองชา่ง) 7,963.80 7,963.80 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่123/2563

21 (กองประปา) 800 800 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดจา้งซอ่มเครือ่งพมิพเ์อกสาร เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่92/2563

22 (ส านักปลดั) 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ แลว้ ลว 25 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้มุง้เขยีว 90cmX30หลา เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่153/2563

23 (กองประปา) 941.60 941.60 เฉพาะเจาะจง รา้นซนัเจรญิ รา้นซนัเจรญิ แลว้ ลว 20 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้ลกูลอยสแตนเลส 2" เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่152/2563

24 กา้นทองเหลอืง 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง รา้นซนัเจรญิ รา้นซนัเจรญิ แลว้ ลว 19 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่126/2563

25 (ส านักปลดั) 7,103.20 7,103.20 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 เม.ย. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63

จัดจา้งซอ่มแซมเครือ่งปรับอากาศ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่94/2563

26 (ส านักปลดั) 11,200 11,200 เฉพาะเจาะจง วรีพล แอร์ วรีพล แอร์ แลว้ ลว 26 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน พ.ค. 63




