
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและ เหตผุลทีค่ดัเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสงัเขป หรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง

จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่149/2563

1 (ส านักปลดั) 17,696.66 17,696.66 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด แลว้ ลว 18 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดจา้งซอ่มแซมรถยนต์ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่91/2563

2 ตรวจการณ์ บท-8918 ลพบรุี 1,880 1,880 เฉพาะเจาะจง นางชวนชืน่ ละออง นางชวนชืน่ ละออง แลว้ ลว 21 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่154/2563

3 (กองสาสขุฯ) 1,617.60 1,617.60 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 20 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดจา้งท าอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ เป็นราคาทีต่อ่รอง ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

4 (กองสาสขุฯ) 475 475 เฉพาะเจาะจง นางจ าเนยีร  แกว้ออ่ง นางจ าเนยีร  แกว้ออ่ง แลว้ ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว 22 พ.ค. 2563

จัดจา้งท าอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ เป็นราคาทีต่อ่รอง ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

4 (กองสาสขุฯ) 250 250 เฉพาะเจาะจง นางจ าเนยีร  แกว้ออ่ง นางจ าเนยีร  แกว้ออ่ง แลว้ ตามนส.ดว่นทีส่ดุ 

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63 ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119

ลว 13 พ.ค. 2563

จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่155/2563

6 (กองชา่ง) 3,320 3,320 เฉพาะเจาะจง นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ นายทนงศกัดิ ์บญุฉมิ แลว้ ลว 22 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่168/2563

7 (ส านักปลดั) 1,670 1,670 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ แลว้ ลว 8 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่167/2563

8 (ส านักปลดั) 1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ เจรญิทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ แลว้ ลว 8 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จา้งเหมาคา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่86/2563

9 (ส านักปลดั,กองคลงั) 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว นายัฐวฒุ ิแกว้เขยีว แลว้ ลว 1 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่150/2563

10 (ส านักปลดั) 38,787.20 38,787.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ ากัด แลว้ ลว 18 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดจา้งซอ่มเครือ่งถา่ยเอกสาร เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่103/2563

11 (กองชา่ง) 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว นายณัฐวฒุ ิแกว้เขยีว แลว้ ลว 5 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่166/2563

12 (กองชา่ง) 6,600 6,600.00 เฉพาะเจาะจง รา้นด ารงชยัวาณชิย์ รา้นด ารงชยัวาณชิย์ แลว้ ลว 8 ม.ิย. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

                                                                          สรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งในรอบเดอืน  มถินุายน  2563  ประจ าปี 2563

                                                                                      เทศบาลต าบลสระโบสถ ์ อ าเภอสระโบสถ ์ จังหวดัลพบรุี

                                                                                                 วนัที ่ 25 เดอืน มถินุายน พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานทีจั่ดซือ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง



จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่138/2563

13 (กองชา่ง) 5,571.80 5,571.80 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่141/2563

14 (ส านักปลดั) 5,800.80 5,800.80 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่142/2563

15 (ส านักปลดั) 3,693 3,693 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่140/2563

16 (กองสาสขุฯ) 14,088.80 14,088.80 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63

จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เป็นราคาทีต่อ่รอง เลขที ่139/2563

17 (กองประปา) 1,072 1,072 เฉพาะเจาะจง หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม หจก.นวทรัพยปิ์โตรเลยีม แลว้ ลว 1 พ.ค. 2563

ประจ าเดอืน ม.ิย. 63


