สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
เทศบาลตาบลหลักเมือง
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์

1,000

1,000

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์กระแสข่าว/
1,000 บาท

- หนังสือพิมพ์กระแสข่าว/
1,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00007

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00008

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

2 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์มติธรรม/
1,000 บาท

- หนังสือพิมพ์มติธรรม/
1,000 บาท

- 2 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

3 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์

1,000

1,000

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์หลักเมือง/
1,000 บาท

- หนังสือพิมพ์หลักเมือง/
1,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00009

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00010

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

4 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์หลักเมืองราช/
1,000 บาท

- หนังสือพิมพ์หลักเมืองราช/
1,000 บาท

- 3 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

5 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์

1,000

1,000

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์เสรีนวิ ส์/
1,000 บาท

- หนังสือพิมพ์เสรีนวิ ส์/
1,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00012

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00013

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

6 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์เสียงมวลชน/
1,000 บาท

- หนังสือพิมพ์เสียงมวลชน/
1,000 บาท

- 4 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

7 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์

1,000

1,000

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์เมืองโอ่งนิวส์/
1,000 บาท

- หนังสือพิมพ์เมืองโอ่งนิวส์/
1,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00014

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

8 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์ลุ่มน่าแม่กลองนิวส์/ - หนังสือพิมพ์ลุ่มน่าแม่กลองนิวส์/ เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
1,000 บาท

1,000 บาท

เลขที 63-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00015

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

- 5 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

9 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง 1. หนังสือพิมพ์ยอดสยาม

- หนังสือพิมพ์ยอดสยาม

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 63-45-00111-

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ฉบับข่าวภาค 7/

ฉบับข่าวภาค 7/

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00016

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

1,000 บาท

1,000 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

- ร้านวีนสั วอเตอร์/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00111-

1,050 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5330100-00023

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

บันทึกข้อตกลง

และเป็นไปตามเงือนไข

CNTR-0470/64

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 พ.ค. 2564

ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
วันที 28 กรกฎาคม 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)
10 ซือน่าดืมประจ่าเดือนสิงหาคม 2564

1,050

1,050

(ส่านักปลัดเทศบาล)

11 ซือหนังสือพิมพ์ประจ่าเดือนสิงหาคม

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านวีนสั วอเตอร์/
1,050 บาท

620

620

2564

เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวสายฝน พานเจริญ/
620 บาท

- นางสาวสายฝน พานเจริญ/
620 บาท

(ส่านักปลัดเทศบาล)
12 ซือวัสดุการเกษตร จ่านวน 5 รายการ
(ส่านักปลัดเทศบาล)

1,350

1,350

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/

- ร้านยิงดีวัสดุ/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00111-

1,350 บาท

1,350 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5331000-00001

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

- 6 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

13 จ้างเหมาซ่อมแซมเครืองส่ารองไฟ

1,050

1,050

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00113-

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 514-60-0042

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00005

จ่านวน 1 เครือง

1,050 บาท

1,050 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 1 ก.ค. 2564

- อู่ช่างบิ๊ก ราชบุรี/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00113-

2,120 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00006

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 1 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00121-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00002

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 16 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00123-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00003

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 2 ก.ค. 2564

(กองคลัง)
14 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์

2,120

2,120

หมายเลขทะเบียน ขคว-368 ราชบุรี

เฉพาะเจาะจง 1. อู่ช่างบิ๊ก ราชบุรี/
2,120 บาท

จ่านวน 1 คัน
(กองคลัง)
15 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล จ่านวน 2 ป้าย

1,848.96

1,848.96

ข้อความ "ห้ามรถบรรทุก ทุกชนิด

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ราชบุรี อิงค์เจท จ่ากัด /
1,848.96 บาท

- บริษทั ราชบุรี อิงค์เจท จ่ากัด /
1,848.96 บาท

ผ่านถนนเส้นนี ฝ่าฝืนมีโทษปรับ
ตามกฎหมาย"
(งานป้องกัน)
16 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ
หมายเลขทะเบียน กค 9978 ราชบุรี
(งานป้องกัน)

1,765.50

1,765.50

เฉพาะเจาะจง 1. พิษณุยนต์/
1,765.50 บาท

- พิษณุยนต์/
1,765.50 บาท

- 7 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ

3,950

3,950

หมายเลขทะเบียน กค 9978 ราชบุรี

เฉพาะเจาะจง 1. ปอนต์อเิ ล็กโทรนิกส์/
3,950 บาท

- ปอนต์อเิ ล็กโทรนิกส์/
3,950 บาท

(งานป้องกัน)
18 จ้างเหมาซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์

2,700

2,700

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00123-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00004

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 2 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00221-

หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๑๐๗

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00002

และ ๔๑๖-๕๘-๐๑๐๒

2,700 บาท

2,700 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 7 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00212-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00002

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 30 ก.ค. 2564

- นายนิรวัชร์ มีขุน/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00221-

2,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00008

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 13 ก.ค. 2564

(กองการศึกษา)
19 จ้างเหมาจัดท่าป้ายเหล็ก

2,500

2,500

ขนาด ๒๕*๑๖๐ เซนติเมตร

เฉพาะเจาะจง 1. นายบุญยืน ล้อมสินทรัพย์/
2,500 บาท

- นายบุญยืน ล้อมสินทรัพย์/
2,500 บาท

ปูพืนและติดสติกเกอร์ พร้อมเสาเหล็ก
สวมหัวบัวปลายเสา จ่านวน ๒ ต้น
(กองการศึกษา)
20 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยีฮ้อฮอนด้า
หมายเลขทะเบียน ขจต-๙๔๕ ราชบุรี
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ๐๒๔-๔๗-๐๐๐๗
(กองสาธารณสุข)

2,000

2,000

เฉพาะเจาะจง 1. นายนิรวัชร์ มีขุน/
2,000 บาท

- 8 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

21 จ้างเหมาบุคคลส่ารวจข้อมูลจ่านวนสุนขั

1,419

1,419

และแมวทังทีมีเจ้าของและไม่มเี จ้าของ

เฉพาะเจาะจง 1. นางทองย้อย แกฉิม/
1,419 บาท

- นางทองย้อย แกฉิม/
1,419 บาท

ในเขตเทศบาลต่าบลหลักเมือง หมู่ 3

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00223-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00015

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 1 ก.ค. 2564

ต่าบลพงสวาย
(กองสาธารณสุข)
22 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า

2,960

2,960

ยีห้อมิตซูบชิ ิ หมายเลขทะเบียน

เฉพาะเจาะจง 1. อู่วิริยะยนต์/

- อู่วิริยะยนต์/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00241-

2,960 บาท

2,960 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00008

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00241-

และเป็นไปตามเงือนไข

5330700-00001

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

เลขที 64-45-00244-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00007

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 16 ก.ค. 2564

82-0274 ราชบุรี จ่านวน 1 คัน
(กองช่าง)
23 ซือแบตเตอรี ขนาด 100 AM (แบบน่า)

3,800

3,800

จ่านวน 1 ลูก

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ราชบุรียางยนต์ จ่ากัด/
3,800 บาท

- บริษทั ราชบุรียางยนต์ จ่ากัด/
3,800 บาท

(กองช่าง)
24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๘๗๙ ราชบุรี
จ่านวน ๒ รายการ
(กองสาธารณสุข)

3,317

3,317

เฉพาะเจาะจง 1. พิษณุยนต์/
3,317 บาท

- พิษณุยนต์/
3,317 บาท

- 9 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

25 ซือวัสดุกอ่ สร้าง จ่านวน 5 รายการ

9,800

9,800

(ส่านักปลัดเทศบาล)

26 ซือวัสดุ-อุปกรณ์สนับสนุน

16,994

16,994

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/

- ร้านยิงดีวัสดุ/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

9,800 บาท

9,800 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 146/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 2 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 147/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 2 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 145/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 2 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 29/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 5 ก.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
16,994 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
16,994 บาท

(งานป้องกัน)

27 ซือวัสดุ-อุปกรณ์สนับสนุนระบบการแพทย์

48,225

48,225

จ่านวน 13 รายการ

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างขายยาธัญญะไทย/
48,225 บาท

- ห้างขายยาธัญญะไทย/
48,225 บาท

(งานป้องกัน)

28 จ้างเหมาซ่อมแซมเครืองเล่นกลางแจ้ง
ของเทศบาลต่าบลหลักเมือง
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ๘๓๘-๕๓-๐๐๐๓
(กองช่าง)

12,000

12,000

เฉพาะเจาะจง 1. นายรุ่งโรจน์ บุษเกษ/
12,000 บาท

- นายรุ่งโรจน์ บุษเกษ/
12,000 บาท

- 10 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

29 จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันเด็ก

95,000

95,000

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

บริเวณโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 10/2564

จ่านวน ๑ แห่ง

95,000 บาท

95,000 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 5 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

(กองการศึกษา)

30 ซืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที ๑

91,759.88

91,759.88

เฉพาะเจาะจง 1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

- สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่าหรับโรงเรียน

จ่ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)/

จ่ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 152/2564

ในเขตเทศบาลต่าบลหลักเมือง

91,759.88 บาท

91,759.88 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 1 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

(กองการศึกษา)

31 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.

10,500

10,500

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

บริเวณถนนหมู่บา้ นล่าปลาทิว

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 30/2564

(ใกล้ทา้ ยซอยล่าปลาทิวซอย ๔) หมู่ที ๔

10,500 บาท

10,500 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 6 ก.ค. 2564

ต่าบลพงสวาย อ่าเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
(กองช่าง)

- 11 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

32 จ้างซ่อมแซมมุ้งลวดหน้าต่างพร้อมติดตัง

12,600

12,600

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

เพือใช้ส่าหรับโรงเรียนเทศบาลหลักเมือง

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 150/2564

และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต่าบล

12,600 บาท

12,600 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 6 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 153/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 12 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 154/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 16 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 148/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 7 ก.ค. 2564

หลักเมือง
(กองการศึกษา)
33 ซือครุภณ
ั ฑ์ส่านักงาน

16,400

16,400

(ถังน่าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
16,400 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
16,400 บาท

๒,๐๐๐ ลิตร จ่านวน ๒ ใบ)
(กองการศึกษา)
34 ซือครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

10,900

10,900

(เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิว

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
10,900 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
10,900 บาท

จ่านวน ๑ เครือง)
(กองการศึกษา)
35 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดบั เพลิง
หมายเลขทะเบียน ผ 0767 ราชบุรี
(งานป้องกัน)

71,090.80

71,090.80

เฉพาะเจาะจง 1. พิษณุยนต์/
71,090.80 บาท

- พิษณุยนต์/
71,090.80 บาท

- 12 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

36 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ

30,063.26

30,063.26

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรี

- บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรี

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

หมายเลขทะเบียน บพ 2448 ราชบุรี

ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด /

ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด /

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 149/2564

(งานป้องกัน)

30,063.26 บาท

30,063.26 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 7 ก.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. นายพรเทพ สิงโต/

- นายพรเทพ สิงโต/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

25,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 155/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 7 ก.ค. 2564

- นายวิกรม วิรัชดิฐ/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

4,400 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 157/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 8 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 156/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 8 ก.ค. 2564

37 จ้างท่ากรงสุนขั จ่านวน ๕ กรง

25,000

25,000

เพือใช้ในการกักขังและเคลือนย้ายสัตว์

25,000 บาท

ภายในเขตเทศบาลต่าบลหลักเมือง
(กองสาธารณสุข)

38 ซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

4,400

4,400

(สายพานรถตัดหญ้า)จ่านวน ๔ เส้น

เฉพาะเจาะจง 1. นายวิกรม วิรัชดิฐ/
4,400 บาท

(กองการศึกษา)

39 จ้างซ่อมเครืองถ่ายเอกสาร
หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๑๐
(กองการศึกษา)

10,400

10,400

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/
10,400 บาท

- ร้านอารยะการไฟฟ้าและวิทยุ/
10,400 บาท

- 13 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

40 ซือวัสดุอืน เพือใช้ส่าหรับโรงเรียนเทศบาล

6,858.70

6,858.70

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั รัตนโกสินทร์

- บริษทั รัตนโกสินทร์

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

หลักเมืองและศูนย์พมั นาเด็กเล็กเทศบาล

เซรามิกค์ (4) จ่ากัด/

เซรามิกค์ (4) จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 158/2564

ต่าบลหลักเมือง

6,858.70 บาท

6,858.70 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 12 ก.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

(กองการศึกษา)
41 ซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

120,000

120,000

ชนิดมือถือ จ่านวน 10 เครือง

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 151/2564

(งานป้องกัน)

120,000 บาท

120,000 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 13 ก.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

42 ซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี

27,000

27,000

ชนิด Network แบบที 2 จ่านวน 1 เครือง

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 150/2564

(งานป้องกัน)

27,000 บาท

27,000 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 13 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 159/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 20 ก.ค. 2564

43 ซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จ่านวน ๓ เครืองเพือใช้ส่าหรับการดูแล
สนามกีฬาเทศบาลต่าบลหลักเมือง
(กองการศึกษา)

28,500

28,500

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
28,500 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
28,500 บาท

- 14 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

44 ซือเครืองตัดหญ้าแบบนังขับ

170,000

170,000

จ่านวน ๑ เครือง เพือใช้ส่าหรับการดูแล

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
170,000 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
170,000 บาท

สนามกีฬาเทศบาลต่าบลหลักเมือง

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 161/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 16 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 153/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 13 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 152/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 13 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

(กองการศึกษา)
45 จ้างเหมาติดตังไฟช่อ เพือใช้ประดับ

35,000

35,000

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉพาะเจาะจง 1. นายณรงค์ชัย รักชาติ/
35,000 บาท

- นายณรงค์ชัย รักชาติ/
35,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)
46 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล

14,059.80

14,059.80

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ราชบุรี อิงค์เจท จ่ากัด /
14,059.80 บาท

- บริษทั ราชบุรี อิงค์เจท จ่ากัด /
14,059.80 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)
47 จ้างปรับหน้าดินสนามเด็กเล่น บริเวณ

38,000

38,000

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

ข้างสนามฟุตบอลเทศบาล (วัดโคกหม้อ)

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 162/2564

(กองการศึกษา)

38,000 บาท

38,000 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 13 ก.ค. 2564

- 15 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

48 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน

58,075

58,075

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด

- ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เหลียงเส่งเฮงฮวด/

เหลียงเส่งเฮงฮวด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 154/2564

(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)

58,075 บาท

58,075 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

- ร้านประโยชน์ฟาร์ม/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

227,654 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 159/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(ซ๊อสปรุงรส)
(ส่านักปลัดเทศบาล)
49 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(ข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม)
(ส่านักปลัดเทศบาล)

227,654

227,654

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านประโยชน์ฟาร์ม/
227,654 บาท

- 16 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

50 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน

81,305

81,305

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เกษมชัยฟู๊ด จ่ากัด/
81,305 บาท

- บริษทั เกษมชัยฟู๊ด จ่ากัด/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 161/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

- นางสาวปุก สายพันธ์/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

401,879 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 156/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

81,305 บาท

(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(ไข่ไก่สด เบอร์ 3)
(ส่านักปลัดเทศบาล)
51 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(ปลาซาดีนในซ๊อสมะเขือเทศ,กระเป๋าผ้า)
(ส่านักปลัดเทศบาล)

401,879

401,879

เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวปุก สายพันธ์/
401,879 บาท

- 17 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ

หรือจัดจ้าง

ซื้อหรือจ้าง
52 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน

353,096

353,096

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั แอล.พี.คอนเซสชันแนร์

- บริษทั แอล.พี.คอนเซสชันแนร์

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จ่ากัด/

จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 155/2564

(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)

353,096 บาท

353,096 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

- โรงงานกุนเชียงภูริ/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

139,380 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 158/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(ผงซักฟอก ,สบู่กอ้ น,ยาสีฟนั , แชมพู)
(ส่านักปลัดเทศบาล)
53 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(กุนเชียง ขนาด 500 กรัม)
(ส่านักปลัดเทศบาล)

139,380

139,380

เฉพาะเจาะจง 1. โรงงานกุนเชียงภูริ/
139,380 บาท

- 18 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

54 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน

295,021

295,021

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านนับตังค์รุ่งเรืองการค้า/
295,021 บาท

- ร้านนับตังค์รุ่งเรืองการค้า/
295,021 บาท

(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 157/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 160/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(ไชโป๊ว/ผักกาดดอง,น่ามันถัวเหลือง,
น่าตาลทราย,น่ายาล้างจาน)
(ส่านักปลัดเทศบาล)
55 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(น่าพริกตาแดง ขนาด 200 กรัม)
(ส่านักปลัดเทศบาล)

69,690

69,690

เฉพาะเจาะจง 1. นิจจังฟู้ดส์/
69,690 บาท

- นิจจังฟู้ดส์/
69,690 บาท

- 19 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

56 ซือเครืองอุปโภค-บริโภค ส่าหรับใช้ใน

522,675

522,675

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั พาราวินสัน จ่ากัด/
520,000 บาท

- บริษทั พาราวินสัน จ่ากัด/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 162/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

- เครือวัลย์การค้า/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

27,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 163/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 20 ก.ค. 2564

- เครือวัลย์การค้า/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

21,640 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 164/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 19 ก.ค. 2564

520,000 บาท

(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)
ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลต่าบลหลักเมือง
(แมสทางการแพทย์, แอลกอฮอล์)
(ส่านักปลัดเทศบาล)
57 ซือเสาธงส่าหรับใช้ในโครงการจัดงาน

27,000

27,000

เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉพาะเจาะจง 1. เครือวัลย์การค้า/
27,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ประจ่าปีพทุ ธศักราช 2564
(ส่านักปลัดเทศบาล)
58 ซือต้นเทียนพรรษาพร้อมขาตัง
และเครืองไทยธรรมพร้อมผ้าอาบน่าฝน
เพือใช้ในโครงการงานประเเพณี
แห่เทียนพรรษา ประจ่าปี ๒๕๖๔
(กองการศึกษา)

21,640

21,640

เฉพาะเจาะจง 1. เครือวัลย์การค้า/
21,640 บาท

- 20 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

59 จ้างปรับปรุงวางท่อลอดเหลียม คสล.

468,000

468,000

พร้อมขยายถนน คสล. บริเวณปากทางเข้า

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัด ธนาคม สถาปัตย์/ - ห้างหุน้ ส่วนจ่ากัด ธนาคม สถาปัตย์/ เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
468,000 บาท

468,000 บาท

ฟาร์ม NK ด้านคลองท้ายเมือง หมู่ที ๒

สัญญาจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 11/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 20 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง

และหมู่ที ๙ ต่าบลพงสวาย
อ่าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(กองช่าง)

60 จ้างติดตังการ์ดเลนถนนเลียบ

180,000

170,000

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอส เอ็ม .

คลองขุดลัดราชบุรี บริเวณประตูน่า

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 12/2564

ปากคลองหนองยาว หมู่ที ๓

170,000 บาท

170,000 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 20 ก.ค. 2564

ต่าบลพงสวาย และบริเวณช่วงโค้ง
หน้าบ้าน นายแก้ว ใจเย็น หมู่ที ๘
ต่าบลพงสวาย อ่าเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
(กองช่าง)

- 21 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

61 ซือครุภณ
ั ฑ์การเกษตร (เครืองสูบน่า

63,400

63,400

แบบหอยโข่ง เครืองยนต์ดเี ซล

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
63,400 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
63,400 บาท

สูบน่าได้ ๑,๗๕๐ ลิตรต่อนาที)

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 161/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 20 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

จ่านวน ๑ เครือง
(กองการศึกษา)
62 ซือเครืองคอมพิวเตอร์และเครืองส่ารองไฟฟ้า

19,500

19,500

(งานป้องกัน)

63 จ้างเหมาซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ

6,400

6,400

จ่านวน 3 เครือง

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 164/2564

19,500 บาท

19,500 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 21 ก.ค. 2564

- อ.สุขสวัสดิ์แอร์/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

6,400 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 165/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 21 ก.ค. 2564

- อ.สุขสวัสดิ์แอร์/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

7,200 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 166/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 21 ก.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. อ.สุขสวัสดิ์แอร์/
6,400 บาท

(ส่านักปลัดเทศบาล)
64 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพ
เครืองปรับอากาศ จ่านวน 3 เครือง
(งานป้องกัน)

7,200

7,200

เฉพาะเจาะจง 1. อ.สุขสวัสดิ์แอร์/
7,200 บาท

- 22 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

65 ซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

105,000

105,000

(ชุดป้องกันเชือโรค PPE)

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั พาราวินสัน จ่ากัด/
105,000 บาท

- บริษทั พาราวินสัน จ่ากัด/
105,000 บาท

เพือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการท่างาน

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 165/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 21 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

รายงานขอซือน่ามันเชือเพลิง

และเป็นไปตามเงือนไข

ลว. 22 ก.ค. 2564

ของผู้ปฏิบตั งิ านในการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคโควิค-๑๙
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(กองสาธารณสุข)

66 ซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

100,000

100,000

ประจ่าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด หนู กุ้ง นก/
100,000 บาท

- ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด หนู กุ้ง นก/
100,000 บาท

(กองสาธารณสุข)

67 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตัดหญ้าแบบนังขับ
ยีห้อ MTD หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
๔๔๑-๖๐-๐๐๔๐ จ่านวน ๑ คัน
(กองช่าง)

ทีเทศบาลก่าหนด

5,380

5,380

เฉพาะเจาะจง 1. อู่วิริยะยนต์/

- อู่วิริยะยนต์/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

5,380 บาท

5,380 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 31/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 23 ก.ค. 2564

- 23 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

68 ซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

14,220

14,220

เพือใช้ในการป้องกันและควบคุม

เฉพาะเจาะจง 1. มงคล เฮลท ซัพพอร์ท/
14,220 บาท

- มงคล เฮลท ซัพพอร์ท/
14,220 บาท

การระบาดและลดความเสียง

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 166/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 27 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

สัญญาซือขาย

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 10/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 167/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(กองสาธารณสุข)
69 ซือหม้อแปลงไฟฟ้า (หม้อแปลงภายใน)

358,450

358,450

และอุปกรณ์ พร้อมติดตัง จ่านวน 1 ชุด

เฉพาะเจาะจง 1. เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย/
358,450 บาท

- เอสเอวี เทค แอนด์ ซัพพลาย/
358,450 บาท

(ส่านักปลัดเทศบาล)
70 ซือครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

64,000

64,000

(เรือพลาสติกพร้อมเครืองยนต์)

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
64,000 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
64,000 บาท

จ่านวน ๒ ล่า
(กองสาธารณสุข)
71 ซือครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

32,000

32,000

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

(เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 167/2564

ส่าหรับงานส่านักงาน)

32,000 บาท

32,000 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 ก.ค. 2564

(ส่านักปลัดเทศบาล)

- 24 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

72 ซือครุภณ
ั ฑ์ส่านักงาน (โพเดียม)

15,000

15,000

(ส่านักปลัดเทศบาล)

73 ซือครุภณ
ั ฑ์ส่านักงาน (โต๊ะหมู่บชู า)

15,000 บาท

15,000

15,000

(ส่านักปลัดเทศบาล)

74 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ

เฉพาะเจาะจง 1. เครือวัลย์การค้า/

เฉพาะเจาะจง 1. เครือวัลย์การค้า/
15,000 บาท

22,563.09

22,563.09

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรี

- เครือวัลย์การค้า/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

15,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 168/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 ก.ค. 2564

- เครือวัลย์การค้า/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังซือ

15,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 169/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 ก.ค. 2564

- บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรี

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

หมายเลขทะเบียน บพ 2448 ราชบุรี

ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด /

ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด /

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 170/2564

(งานป้องกัน)

22,563.09 บาท

22,563.09 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 29 ก.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

75 จ้างเหมาย้ายเสาไฟออกจากสถานทีเดิม

29,600

29,600

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

เพือไปติดตังในสถานทีใหม่

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 171/2564

และเดินสายใยแก้วน่าแสงพร้อมติดตัง

29,600 บาท

29,600 บาท

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 30 ก.ค. 2564

และเพิมสายใหม่
(งานป้องกัน)

- 25 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

76 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพ
เครืองปรับอากาศ จ่านวน 7 เครือง

8,100

8,100

เฉพาะเจาะจง 1. อ.สุขสวัสดิ์แอร์/
8,100 บาท

- อ.สุขสวัสดิ์แอร์/

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด

ใบสังจ้าง

8,100 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 172/2564

ทีเทศบาลก่าหนด

ลว. 30 ก.ค. 2564

