
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)        ผู้เสนอรำคำ           รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 350.00  - วิธีเฉพำะเจำะจง       ร้ำนซิสเต็มคิลก               350.00 ร้ำนซิสเต็มคลิก ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

จ ำนวน 1 รำยกำร (กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 31/64 ลงวันที่

4 ก.พ. 64

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 19 รำยกำร 11,550  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ           11,550.00 ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 7/64 ลงวันที่

11 ก.พ. 64

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 15 รำยกำร 17,501  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ           17,501.00 ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 8/64 ลงวันที่

17 ก.พ. 64

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6 รำยกำร 1,705  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศึกษำ          1,705.000 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 22/64 ลงวันที่

8 ก.พ. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

5 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,523  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศึกษำ           2,523.00 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

8 รำยกำร (ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 23/64 ลงวันที่

8 ก.พ. 64

6 ซ้ิอวัสดุส ำนักงำน 3 รำยกำร 631  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศึกษำ              631.00 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 24/64 ลงวันที่

8 ก.พ. 64

7 ซ้ือวัสดุคอมฯ  2  รำยกำร 395  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศีกษำ            395.00 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 25/64 ลงวันที่

8 ก.พ. 64

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 707  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศึกษำ              707.00 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองคลัง) รำคำต่ ำสุด 26/64 ลงวันที่

8 ก.พ. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2564

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9 จำ้งถ่ำยแบบแปลน A1 1,282  - วิธีเฉพำะเจำะจง         ร้ำน VS-COPPY         1,282.00 ร้ำน VS-COPPY ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 21/64 ลงวันที่

8 ก.พ. 64

10 จำ้งถ่ำยแบบแปลน A1 4,725  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน VS-COPPY                4,725.00 ร้ำน VS-COPPY ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

 105 แผ่น  (กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 27/64 ลงวันที่

17 ก.พ. 64

11 ซ้ือน้ ำยำดับเพลิง 1,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง   ร้ำนลพบรีุกำรดับเพลิง        1,000.00 ร้ำนลพบรีุกำรดับเพลิง ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

จ ำนวน 2 ถัง รำคำต่ ำสุด 30/64 ลงวันที่

22 ม.ค. 64

12 จำ้งซ่อมแซมถนนลำดยำง 134,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง     นำยสุริยะ  พึ่งเจริญ      134,000.00 นำยสุริยะ  พึ่งเจริญ ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

หมู ่3 (กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 13/64 ลงวันที่

8 ก.พ. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2564

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 จำ้งปรับปรุงถนน คสล. 99,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง      หจก.เทยีรประเสริฐ         99,000.00 หจก.เทยีรประเสริฐ ใบขออนุมัติส่ังจำ้ง

หมู ่3 รำคำต่ ำสุด 14/64 ลงวันที่

17 ก.พ. 64

14 จำ้งปรับปรุงถนน คสล. 268,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง     หจก.เทยีรประเสริฐ        268,000.00 หจก.เทียรประเสริฐ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

หมู ่5 รำคำต่ ำสุด 15/64 ลงวันที่

17 ก.พ. 64

15 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. 140,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง     หจก.เทยีรประเสริฐ      140,500.00 หจก.เทียรประเสริฐ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

หมู6่ รำคำต่ ำสุด 16/64 ลงวันที่

17 ก.พ. 64

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

คนขับรถยนต์ส่วนกลำง รำคำต่ ำสุด 51/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

ผู้ช่วยเหลืองำนพส้ดุกลำง รำคำต่ ำสุด 52/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

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

งำนกำรเงินและบญัชี รำคำต่ ำสุด 53/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

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

ประจ ำศูนยเ์ด็กฯ รำคำต่ ำสุด 54/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

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

ผู้ช่วยเหลืองำนช่ำง รำคำต่ ำสุด 55/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2564

 
        



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 บนัทกึตกลงจำ้ง

งำนจดมำตรวัดน้ ำ รำคำต่ ำสุด 56/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

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

งำนจดมำตรวัดน้ ำ รำคำต่ ำสุด 57/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

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

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 58/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

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

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 59/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2564

 
        



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 บนัทกึตกลงจำ้ง

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 60/64 ลงวันที่

25 ก.พ. 64

(นำงสำวปัณณกำญจน์       ทองม)ี

      เจำ้พนักงำนพสัดุ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี
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