
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)        ผู้เสนอรำคำ           รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือนมศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กฯ 1,407.60  - วิธีเฉพำะเจำะจง    บจก.ทดีีแดร่ีฟดูส์              1,407.60 บจก.ทดีีแดร่ีฟดูส์ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

จ ำนวน 180 กล่อง รำคำต่ ำสุด 20/64 ลงวันที่

8 ม.ค. 64

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 5 รำยกำร 2,050  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ           2,050 ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 21/64 ลงวันที่

8 ม.ค. 64

3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,670  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนลพบรีุวัสดุส ำนักงำน            4,670 ร้ำนลพบรีุวัสดุส ำนักงำน ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

จ ำนวน 3 รำยกำร รำคำต่ ำสุด 22/64 ลงวันที่

11 ม.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,322  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศึกำ                 1,322 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

จ ำนวน 9 รำยกำร รำคำต่ ำสุด 23/64 ลงวันที่

18 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 มกราคม 2564
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ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

5 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,750  - วิธีเฉพำะเจำะจง             ร้ำนซิสเต็มคลิก                 3,750           ร้ำนซิสเต็มคลิก ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

3 รำยกำร (กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 24/64 ลงวันที่

18 ม.ค. 64

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 6 รำยกำร 5,610  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ           5,610 ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 25/64 ลงวันที่

18 ม.ค. 64

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7 รำยกำร 789  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศึกษำ              789 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

รำคำต่ ำสุด 26/64 ลงวันที่

22 ม.ค. 64

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 362  - วิธีเฉพำะเจำะจง บจก.คลังวิทยำศึกษำ              362 บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 27/64 ลงวันที่

22 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 มกราคม 2564

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5 รำยกำร 1,282  - วิธีเฉพำะเจำะจง   บจก.คลังวิทยำศึกษำ          1,282.00   บจก.คลังวิทยำศึกษำ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 28/64 ลงวันที่

22 ม.ค. 64

10 ซ้ือนมศูนยเ์ด็กเล็กฯ 18,924.40  - วิธีเฉพำะเจำะจง    บจก.ทดีีแดร่ีฟดูส์             18,924.40 บจก.ทดีีแดร่ีฟดูส์ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 29/64 ลงวันที่

22 ม.ค. 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 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 13 รำยกำร 12,190  - วิธีเฉพำะเจำะจง    ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ             12,190 ร้ำนเคหะภณัฑ์ลพบรีุ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(กองช่ำง) รำคำต่ ำสุด 4/64 ลงวันที่

11 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 มกราคม 2564

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

13 ซ้ือนมโรงเรียน 15,805.16  - วิธีเฉพำะเจำะจง     บจก. ทดีีแดร่ีฟดูส์           15,805.16 บจก.ทดีีแดร่ีฟดูส์ ใบขออนุมัติส่ังซ้ือ

(ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 5/64 ลงวันที่

30 ม.ค. 64

14 จำ้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ปิยะเซอร์วิส เซ็นเตอร์           1,000.00 หจก.ปิยะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

(กองคลัง) รำคำต่ ำสุด 19/64 ลงวันที่

11 ม.ค. 64

15 จ้ำงซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลำง 970  - วิธีเฉพำะเจำะจง      ร้ำนสำยันต์แอร์              970                    ร้ำนสำยนัต์แอร์ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

กจ.4624 รำคำต่ ำสุด 20/64 ลงวันที่

25 ม.ค. 64

16 จำ้งซ่อมแซมประปำ 8,600  - วิธีเฉพำะเจำะจง       ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ                  8,600 ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

หมูท่ี่ 7 รำคำต่ ำสุด 6/64 ลงวันที่

12 ม.ค. 64

วันที ่31 มกราคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

17 จำ้งซ่อมแซมประปำ 47,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง      ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ                 47,000 ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ ใบอนุมัติส่ังจำ้ง

หมูท่ี่ 8 รำคำต่ ำสุด 7/64 ลงวันที่

12 ม.ค. 64

18 จำ้งซ่อมแซมประปำ 222,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง   ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ                     222,000 ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ สัญญำจำ้ง

หมูท่ี่ 1 รำคำต่ ำสุด 9/64 ลงวันที่

12 ม.ค. 64

19 จำ้งซ่อมแซมประปำ 113,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง   ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ                     113,500 ร้ำนเคดีค้ำวัสดุ สัญญำจำ้ง

หมูท่ี่ 2 รำคำต่ ำสุด 10/64 ลงวันที่

12 ม.ค. 64

20 จำ้งซ่อมแซมประปำ 417,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุริยะ   พึ่งเจริญ            417,000 นำยสุริยะ  พึ่งเจริญ สัญญำจำ้ง

หมูท่ี่ 6 รำคำต่ ำสุด 11/64 ลงวันที่

12 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 มกราคม 2564

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

21 จำ้งซ่อมแซมประปำ 291,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำยสุริยะ  พึ่งเจริญ           291,000 นำยสุริยะ  พึ่งเจริญ สัญญำจำ้ง

หมูท่ี่ 9 รำคำต่ ำสุด 12/64 ลงวันที่

12 ม.ค. 64

22 จำ้งเหมำบริกำร 8,000  - วิธีเฉพำะเจำะจง      นำยเดช  จนัทร               8,000.00 นำยเดช  จนัทร บนัทกึตกลงจำ้ง

คนขับรถยนต์ส่วนกลำง รำคำต่ ำสุด 41/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

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

ผู้ช่วยเหลืองำนพส้ดุกลำง รำคำต่ ำสุด 42/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

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

งำนกำรเงินและบญัชี รำคำต่ ำสุด 43/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 มกราคม 2564

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

ประจ ำศูนยเ์ด็กฯ รำคำต่ ำสุด 44/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

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

ผู้ช่วยเหลืองำนช่ำง รำคำต่ ำสุด 45/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

27 จำ้งเหมำบริกำร 4,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง     น.ส.พรปวีณ์  ผลงำม          4,500.00 น.ส.พระปวีณ์  ผลงำม บนัทกึตกลงจำ้ง

งำนจดมำตรวัดน้ ำ รำคำต่ ำสุด 46/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

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

งำนจดมำตรวัดน้ ำ รำคำต่ ำสุด 47/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

วันที ่31 มกราคม 2564

 
        



ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วีธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

ซ้ือหรือจำ้ง (บำท)   ผู้เสนอรำคำ         รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 48/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

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

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 49/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

31 จำ้งเหมำบริกำร 7,500  - วิธีเฉพำะเจำะจง    นำยอนันต์  ทองยิง่             7,500.00 นำยอนันต์  ทองยิง่ บนัทกึตกลงจำ้ง

ซ่อมแซมระบบประปำฯ รำคำต่ ำสุด 50/64 ลงวันที่

29 ม.ค. 64

32 ซ้ือน้ ำด่ืม เดือน ม.ค. 64 230 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสะอำง  เชือ่มชิต             230.00 นำงสะอำง  เชือ่มชิต ว.119

(ส ำนักปลัด) รำคำต่ ำสุด 29 ม.ค. 64

วันที ่31 มกราคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม
องค์การบริหารส่วนต าบลมจุลินท์     อ าเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

 
        



(นำงสำวปัณณกำญจน์       ทองม)ี

      เจำ้พนักงำนพสัดุ


