
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)        ผู้เสนอรำคำ           รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,084  - วิธีเฉพำะเจำะจง   บจก.คลังวิทยำศึกษำ            2,084.00 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

4 รำยกำร (ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 4/64 ลงวันที่

3 พ.ย. 63

2 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 1,100  - วิธีเฉพำะเจำะจง    ร้ำนสัมฤทธิ์กำรไฟฟำ้           1,100.00 ร้ำนสัมฤทธิ์กำรไฟฟำ้ ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

1 รำยกำร (กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 5/64 ลงวันที่

9 พ.ย. 63

3 ซ้ือหนังสือพมิพไ์ทยรัฐ 190  - วิธีเฉพำะเจำะจง  นำยอภชิำติ  แสงวิโรจน์            190.00นำยอภชิำติ  แสงวิโรจน์ ว.119

19 ฉบบั (ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 3/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

4 ซ้ือน้ ำด่ืม 25 ถัง 250  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำงสะอำง  เชือ่มชิต              250.00  นำงสะอำง  เชือ่มชิต ว.119

 (ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 4/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

 
        

 
        แบบ สขร.1 

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

5 ซ้ือยำงรถกระเช้ำไฟฟำ้ 31,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง    บจก. ดีเดยท์รัคไทร์           31,500.00   บจก. ดีเดยท์รัคไทร์ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 2/64 ลงวันที่

9 พ.ย. 63

6 จำ้งซ่อมเคร่ืองหมอกควัน 10,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง       บจก.ทเีอสเอ็น              10,500.00 บจก.ทเีอสเอ็น ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

รำคำต่ ำสุด 2/64 ลงวันที่

12 พ.ย. 63

7 จำ้งซ่อมประปำ หมูท่ี่ 8 38,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง      หจก.แจฟ๊&เจล               38,000.00 หกจ.แจฟ๊&เจล ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 3/64 ลงวันที่

12 พ.ย. 63

8 จำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 800  - วิธีเฉพำะเจำะจง  นำยประสิท ธิ์ ทองเสมำ           800.00 นำยประสิทธิ์ ทองเสมำ ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

รำคำต่ ำสุด 5/64 ลงวันที่

9 พ.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9 จำ้งท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ 300  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ทดีีไซน์ อิงค์เจท็                300.00 ร้ำน ทดีีไซน์ อิงค์เจท็ ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

ลดอุบติัเหตุ (ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 6/64 ลงวันที่

9 พ.ย. 63

10 จำ้งซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,890  - วิธีเฉพำะเจำะจง      ร้ำนซิสเต็ม  คลิก              1,890.00 ร้ำนซิสเต็ม คลิก ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

(ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 7/64 ลงวันที่

13 พ.ย. 63

11 จำ้งท ำตรำยำง 2 อัน 800  - วิธีเฉพำะเจำะจง     ร้ำน วีเอส ก๊อปปี้                 800.00 ร้ำน วีเอส ก๊อปปี้ ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

(กองคลัง) รำคำต่ ำสุด 8/64 ลงวันที่

13 พ.ย. 63

12 จำ้งคนงำนทั่วไป 10,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำยด ำรงค์  พึ่งปำน           1,000.00 นำยด ำรงค์  พึ่งปำน สัญญำจำ้ง

รำคำต่ ำสุด 1/64 ลงวันที่

1 ต.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จำ้งนักกำรภำรโรง 10,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำงนิรมล   บวัสำ            10,000.00    นำงนิรมล  บวัสำ สัญญำจำ้ง

รำคำต่ ำสุด 2/64 ลงวันที่

1 ต.ค. 63

14 จำ้งคนงำนทั่วไป 10,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำยวัฒนำ  บญุมี              10,000.00 นำยวัฒนำ  บญุมี สัญญำจำ้ง

ขับรถบรรทกุน้ ำ รำคำต่ ำสุด 3/64 ลงวันที่

1 ต.ค. 63

15 จำ้งคนงำนทั่วไปปฏบิติั 10,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง   นำยประสิทธิ์  ทองยิง่         10,000.00 นำยประสิทธิ์  ทองยิง่ สัญญำจำ้ง

หน้ำที่งำนไฟฟำ้ รำคำต่ ำสุด 4/64 ลงวันที่

1 ต.ค. 63

16 จำ้งเหมำบริกำร 8,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง      นำยเดช  จนัทร               8,000.00 นำยเดช  จนัทร ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

คนขับรถยนต์ส่วนกลำง รำคำต่ ำสุด 21/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

17 จำ้งเหมำบริกำร 8,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง   นำงสุนิสำ  สัทธำนนท ์          8,000.00นำงสุนิสำ  สัทธำนนท์ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

ผู้ช่วยเหลืองำนพส้ดุกลำง รำคำต่ ำสุด 22/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

18 จำ้งเหมำบริกำรผู้ช่วยเหลือ 8,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง   น.ส.อำรยำ  เสนำจติต์           8,000.00 น.ส.อำรยำ  เสนำจติต์ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

งำนกำรเงินและบญัชี รำคำต่ ำสุด 23/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

19 จำ้งคนงำนทั่วไปปฏบิติังำน 8,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง  น.ส.สุชำดำ  กล่ินชะเอม        8,000.00 น.ส.สุชำดำ  กล่ินชะเอม ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

ประจ ำศูนยเ์ด็กฯ รำคำต่ ำสุด 24/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

20 จำ้งเหมำบริกำร 8,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง  น.ส.จริยำภรณ์  ขันทอง          8,000.00น.ส.จริยำภรณ์  ขันทอง ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

ผู้ช่วยเหลืองำนช่ำง รำคำต่ ำสุด 25/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

21 จำ้งเหมำบริกำร 4,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง     น.ส.พรปวีณ์  ผลงำม          4,500.00 น.ส.พระปวีณ์  ผลงำม ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

งำนจดมำตรวัดน้ ำ รำคำต่ ำสุด 26/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

22 จำ้งเหมำบริกำร 4,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง   นำงณภทัร  ชืน่อำรมย ์         4,500.00 นำงณภทัร  ชืน่อำรมย์ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

งำนจดมำตรวัดน้ ำ รำคำต่ ำสุด 27/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

23 จำ้งเหมำบริกำรงำน 7,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง   นำยศศิธร  ปำลวัฒน์             7,500.00 นำยศศิธร  ปำลวัฒน์ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 28/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

24 จำ้งเหมำบริกำรงำน 7,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำยวิรัตน์  ข ำสกุล             7,500.00 นำยวิรัตน์  ข ำสกุล ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 29/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี
วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

25 จำ้งเหมำบริกำร 7,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำยอนันต์  ทองยิง่             7,500.00 นำยอนันต์  ทองยิง่ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 30/64 ลงวันที่

30 พ.ย. 63

(นำงสำวปัณณกำญจน์       ทองม)ี

      เจำ้พนักงำนพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่30 พฤศจิกายน 2563

 
        


