สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
เทศบาลตาบลหลักเมือง
วันที่ 1 กันยายน 2564
ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาทาป้ายไวนิล ข้อความ

3,840

3,840

เทศบาลตาบลหลักเมืองยินดีตอ้ นรับ

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านเมืองราชการพิมพ์/
3,840 บาท

- ร้านเมืองราชการพิมพ์/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เลขที 64-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5320100-00017

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 24 ส.ค. 2564

- ร้านวีนสั วอเตอร์/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เลขที 64-45-00111-

1,050 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5330100-00026

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 24 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

บันทึกข้อตกลง

และเป็นไปตามเงือนไข

CNTR-0502/64

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 24 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เลขที 64-45-00111-

และเป็นไปตามเงือนไข

5330100-00002

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 31 ส.ค. 2564

3,840 บาท

และ เทศบาลตาบลหลักเมือง
ขอให้ทา่ นเดินทางโดยสวัสดิภาพ
(สานักปลัดเทศบาล)
2 ซื้อน้าดืมประจาเดือนกันยายน 2564

1,050

1,050

(สานักปลัดเทศบาล)

3 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจาเดือนกันยายน

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านวีนสั วอเตอร์/
1,050 บาท

620

620

2564

เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวสายฝน พานเจริญ/
620 บาท

- นางสาวสายฝน พานเจริญ/
620 บาท

(สานักปลัดเทศบาล)
4 ซื้อดินปลูกต้นไม้ จานวน 100 ถุง
(สานักปลัดเทศบาล)

1,000

1,000

เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวสายชล แก้วคา/
1,000 บาท

- นางสาวสายชล แก้วคา/
1,000 บาท

- 2 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

5 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สนับสนุนระบบ

2,300

2,300

การแพทย์ฉุกเฉิน

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างขายยาธัญญะไทย/
2,300 บาท

- ห้างขายยาธัญญะไทย/
2,300 บาท

(งานป้องกัน)

6 ซื้ออ่างล้างจานอลูมเิ นียมพร้อมอุปกรณ์

2,680

2,680

และติดตั้ง

4,665.20

4,665.20

(กองการศึกษา)

8 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ ยีห้อฟอร์ด
หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๙๙๐ ราชบุรี
จานวน ๓ รายการ
(กองสาธารณสุข)

1,320

และเป็นไปตามเงือนไข

5320300-00002

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 20 ส.ค. 2564

- ร้านยิงดีวัสดุ/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เลขที 64-45-00123-

2,680 บาท

2,680 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5410900-00001

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 24 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เลขที 64-45-00212-

และเป็นไปตามเงือนไข

5330200-00001

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

- อู่ประกิตเซอร์วิส/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เลขที 64-45-00221-

1,320 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00009

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านชัยเจริญ/
4,665.20 บาท

1,320

เลขที 64-45-00123-

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/

(งานป้องกัน)

7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๑๐ รายการ

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เฉพาะเจาะจง 1. อู่ประกิตเซอร์วิส/
1,320 บาท

- ร้านชัยเจริญ/
4,665.20 บาท

- 3 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

9 จ้างซ่อมแซมแอร์ รถกระบะยีห้อโตโยต้า

4,200

4,200

หมายเลขทะเบียน บบ ๓๔๘๑ ราชบุรี

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านกิตติแอร์/

- ร้านกิตติแอร์/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

เลขที 64-45-00221-

4,200 บาท

4,200 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

5320400-00011

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 32/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 2 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 33/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 2 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

(กองสาธารณสุข)
10 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๓๙ รายการ

33,318

33,318

(กองช่าง)

11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๑๐ รายการ

33,318 บาท

95,114

95,114

(กองช่าง)

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๐ รายการ

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
95,114 บาท

49,910

49,910

(กองการศึกษา)

13 ซื้อสารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพชื

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านไอเดีย/

135,000

135,000

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- ร้านไอเดีย/
33,318 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
95,114 บาท

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 173/2564

49,910 บาท

49,910 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 3 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

(บรรจุ ๑ ลิตร) จานวน ๑๘๐ ขวด

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 172/2564

(กองสาธารณสุข)

135,000 บาท

135,000 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 3 ส.ค. 2564

- 4 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

14 จ้างวางท่อ PVC พร้อมบ่อพักคอนกรีตสาเร็จ

30,000

22,500

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

สัญญาจ้าง

บริเวณปากซอยพงสวาย ๒๒ หมูท่ ี ๔

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 13/2564

ตาบลพงสวาย

22,500 บาท

22,500 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 5 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 173/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 10 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 172/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 10 ส.ค. 2564

(กองช่าง)

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติ

5,432

5,432

เรืองงบประมาณรายจ่ายประจาปี

เฉพาะเจาะจง 1. นายกมล ประดิษฐาน/
5,432 บาท

- นายกมล ประดิษฐาน/
5,432 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแบบสรุป
ประมาณราคางานก่อสร้าง (ปร. 4)
(สานักปลัดเทศบาล)

16 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สนับสนุนระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน จานวน 4 รายการ
(งานป้องกัน)

24,996

24,996

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
24,996 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
24,996 บาท

- 5 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

17 ซื้อธงอักษรพระนามาภิไทย ส.ก.

22,750

22,750

จานวน 350 ผืน

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านถุงเงิน-ถุงทอง/
22,750 บาท

- ร้านถุงเงิน-ถุงทอง/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

22,750 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 174/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 10 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 174/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 11 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 178/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

(สานักปลัดเทศบาล)

18 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๔ รายการ

8,175

8,175

(กองสาธารณสุข)

19 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ครั้งที 2)
ผู้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เทศบาลตาบลหลักเมือง
กุนเชียงหมู
(สานักปลัดเทศบาล)

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านไอเดีย/
8,175 บาท

60,000

60,000

เฉพาะเจาะจง 1. นางณัฐนันท์ ภูริเดชา/
60,000 บาท

- ร้านไอเดีย/
8,175 บาท

- นางณัฐนันท์ ภูริเดชา/
60,000 บาท

- 6 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

20 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน

127,000

127,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านนับตังค์รุ่งเรืองการค้า/
127,000 บาท

- ร้านนับตังค์รุ่งเรืองการค้า/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 182/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

- ร้านประโยชน์ฟาร์ม/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

98,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 177/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

127,000 บาท

(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)
ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไชโป๊ว/ผักกาดดอง/
น้ามันถัวเหลือง/น้าตาลทราย/
น้ายาล้างจาน
(สานักปลัดเทศบาล)
21 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)
ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ข้าวสารเสาไห้ ปลอดสาร
ขนาด 5 กิโลกรัม
(สานักปลัดเทศบาล)

98,000

98,000

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านประโยชน์ฟาร์ม/
98,000 บาท

- 7 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ

หรือจัดจ้าง

ซื้อหรือจ้าง
22 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน

152,000

152,000

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั แอล.พี.คอนเซสชันแนร์

- บริษทั แอล.พี.คอนเซสชันแนร์

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

จากัด/

จากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 183/2564

(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)

152,000 บาท

152,000 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ผงซักฟอก,สบู่กอ้ น,
ยาสีฟนั ,แชมพู
(สานักปลัดเทศบาล)

23 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)
ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) น้าพริกตาแดง
(สานักปลัดเทศบาล)

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านนิจจังฟูดส์/

- ร้านนิจจังฟูดส์/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

30,000 บาท

30,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 179/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

- 8 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

24 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน

25,000

25,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เหลียงเส่งเฮงฮวด/ - ห้างหุ้นส่วนจากัด เหลียงเส่งเฮงฮวด/ เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
25,000 บาท

25,000 บาท

(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 176/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 180/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

สัญญาซื้อขาย

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 11/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซอสปรุงรสถัวเหลือง
(สานักปลัดเทศบาล)
25 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน

35,000

35,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เกษมชัยฟู๊ด จากัด/
35,000 บาท

- บริษทั เกษมชัยฟู๊ด จากัด/
35,000 บาท

(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)
ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไข่ไก่สด เบอร์ 3
(สานักปลัดเทศบาล)
26 ซื้อครุภณ
ั ฑ์กฬี า จานวน ๖ รายการ
(กองการศึกษา)

483,300

483,300

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัดรุ่งสิน/
483,300 บาท

- ห้างหุ้นส่วนจากัดรุ่งสิน/
483,300 บาท

- 9 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

27 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน

173,000

173,000

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวปุก สายพันธ์/
173,000 บาท

- นางสาวปุก สายพันธ์/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

173,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 181/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 175/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 18 ส.ค. 2564

(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)
ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ
ฝาดึง,กระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน
(สานักปลัดเทศบาล)
28 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค สาหรับใช้ใน
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
(มอบถุงยังชีพแก่ประชาขน (ครั้งที 2)
ผู้ได้รับผลกระทบจาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แมสทางการแพทย์,
แอลกอฮอล์
(สานักปลัดเทศบาล)

225,000

225,000

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั พาราวินสัน จากัด/
225,000 บาท

- บริษทั พาราวินสัน จากัด/
225,000 บาท

- 10 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

29 จ้างเหมาจัดทาสติ๊กเกอร์ลงแผ่นพลาสวูด

42,800

42,800

เสริมเหล็ก

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด /
42,800 บาท

- บริษทั ราชบุรีองิ ค์เจท จากัด /
42,800 บาท

(กองการศึกษา)

30 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย

17,879.70

17,879.70

ยีห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๒- ๖๒๐๑

เฉพาะเจาะจง 1. พิษณุยนต์/
17,879.70 บาท

- พิษณุยนต์/
17,879.70 บาท

ราชบุรี

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 150/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 16 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 193/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 19 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 169/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 13 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 192/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 20 ส.ค. 2564

(กองสาธารณสุข)

31 ซื้อเครืองตัดหญ้าแบบนังขับ

167,000

167,000

จานวน ๑ เครือง

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
167,000 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
167,000 บาท

(กองการศึกษา)

32 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ยีห้ออีซูซุ
หมายเลขทะเบียน ๘๒-2141 ราชบุรี

(กองสาธารณสุข)

25,851.20

25,851.20

เฉพาะเจาะจง 1. พิษณุยนต์/
25,851.20 บาท

- พิษณุยนต์/
25,851.20 บาท

- 11 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

33 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยีห้อฟอร์ด

5,690.26

5,690.26

หมายเลขทะเบียน กฉ - ๓๙๙๑ ราชบุรี

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ราชบุรีคาร์มาร์ท จากัด/
5,690.26 บาท

- บริษทั ราชบุรีคาร์มาร์ท จากัด/
5,690.26 บาท

(กองคลัง)
34 จ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้นล่างอาคารเรียน

75,000

75,000

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 34/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 23 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

สัญญาจ้าง

๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เป็นห้องพักครู

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 14/2564

(กองการศึกษา)

75,000 บาท

75,000 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 24 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 35/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

และเป็นไปตามเงือนไข

ลว. 25 ส.ค. 2564

35 ซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป (ขนาดบรรจุถุงละ

37,500

37,500

2๐ กิโลกรัม) จานวน ๓๐๐ ถุง

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั โซล่าแอสฟัลท์ จากัด/
37,500 บาท

- บริษทั โซล่าแอสฟัลท์ จากัด/
37,500 บาท

(กองช่าง)
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน

41,507.59

41,507.59

(สานักปลัดเทศบาล)

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เกษมชัยฟู๊ด จากัด/
41,507.59 บาท

- บริษทั เกษมชัยฟู๊ด จากัด/
41,507.59 บาท

ทีเทศบาลกาหนด
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ
(สานักปลัดเทศบาล)

26,315

26,315

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 191/2564

26,315 บาท

26,315 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

- 12 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

38 ซื้อยางรถยนต์เฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน

15,000

15,000

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ราชบุรีศูนย์รวมยาง จากัด/
15,000 บาท

กย 1264 ราชบุรี

- บริษัท ราชบุรีศูนย์รวมยาง จากัด/

15,000 บาท

(สานักปลัดเทศบาล)
39 ซื้อยางรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน

12,000

12,000

กค 9978 ราชบุรี

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ราชบุรีศูนย์รวมยาง จากัด/
12,000 บาท

- บริษัท ราชบุรีศูนย์รวมยาง จากัด/

12,000 บาท

(งานป้องกัน)
40 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ

6,976.40

6,976.40

หมายเลขทะเบียน กค 9978 ราชบุรี

เฉพาะเจาะจง 1. พิษณุยนต์/
6,976.40 บาท

- พิษณุยนต์/
6,976.40 บาท

(งานป้องกัน)
41 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดบั เพลิง

9,530

9,530

หมายเลขทะเบียน บษ 1385 ราชบุรี

เฉพาะเจาะจง 1. นายเขมินท์ พูนชืน/
9,530 บาท

- นายเขมินท์ พูนชืน/
9,530 บาท

(งานป้องกัน)
42 ซื้อหมึกเครืองถ่ายเอกสารโตชิบา้
รุ่น T-3308P
(สานักปลัดเทศบาล)

19,500

19,500

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 185/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 186/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 187/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 188/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. ธนกฤตพานิช/

- ธนกฤตพานิช/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

19,500 บาท

19,500 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 190/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

- 13 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

43 จ้างเหมาเปลียนถ่ายน้ามันเครือง

5,201.27

5,201.27

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรี

- บริษทั โตโยต้าธีรชัยราชบุรี

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และตรวจเช็คสภาพทัวไปรถยนต์กระบะ

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด /

ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด /

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 189/2564

หมายเลขทะเบียน กม 4990 ราชบุรี

5,201.27 บาท

5,201.27 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 25 ส.ค. 2564

(งานป้องกัน)
44 จ้างเหมาเครืองจักรกลขุดลอกร่องระบายน้า

217,000

217,000

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนาคม สถาปัตย์/ - ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนาคม สถาปัตย์/ เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
217,000 บาท

และกาจัดวัชพืชในคลองพงสวาย-บางป่า

217,000 บาท

สัญญาจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 15/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 26 ส.ค. 2564

- ร้านบีแอลเซอร์วิส/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

สัญญาซื้อขาย

197,415 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 12/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 26 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 195/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

หมูท่ ี 2 ถึงหมูท่ ี 6 ตาบลพงสวาย

(งานป้องกัน)
45 ซื้อเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

213,000

197,700

แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านบีแอลเซอร์วิส/
197,415 บาท

(ระบบ Inverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทยี ู
จานวน ๓ เครือง
(กองคลัง)
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน ๖ รายการ
(กองสาธารณสุข)

36,800

36,800

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยิงดีวัสดุ/
36,800 บาท

- ร้านยิงดีวัสดุ/
36,800 บาท

- 14 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

47 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

498,200

498,200

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

สัญญาซื้อขาย

แบบมุมมองคงทีสาหรับติดตั้งภายนอก

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 13/2564

อาคาร ภายในเขตเทศบาลตาบลหลักเมือง

498,200 บาท

498,200 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

จานวน 11 จุด พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง
(งานป้องกัน)
48 จ้างตีเส้นจราจรบริเวณในเขตเทศบาล

341,000

341,000

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

- ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส เอ็ม .

ตาบลหลักเมือง จานวน 4 แห่ง

คอนสตัคชัน2020/

คอนสตัคชัน2020/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 13/2564

(สานักปลัดเทศบาล)

341,000 บาท

341,000 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 193/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 194/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

49 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงาน

9,000

9,000

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เฉพาะเจาะจง 1. นายคมกฤช เครืออารีย/์
9,000 บาท

- นายคมกฤช เครืออารีย/์
9,000 บาท

จานวน 1 คน
(งานป้องกัน)
50 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 คน
(งานป้องกัน)

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวสุทตั ตา บุญเหลือ/
9,000 บาท

- นางสาวสุทตั ตา บุญเหลือ/
9,000 บาท

- 15 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ

หรือจัดจ้าง

ซื้อหรือจ้าง
51 จ้างขุดลอกท่อระบายน้าสาธารณะ

483,600

483,600

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั นวธาราภัทร เอ็นจิเนียริง - บริษทั นวธาราภัทร เอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

สัญญาจ้าง

จานวน ๓ แห่ง ระยะทาง ๑,๑๑๐ เมตร

จากัด/

จากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 16/2564

(กองสาธารณสุข)

483,600 บาท

483,600 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 30 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

52 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที ๑

105,734.22 105,734.22 เฉพาะเจาะจง 1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

- สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาหรับโรงเรียน

จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)/

จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 197/2564

ในเขตเทศบาลตาบลหลักเมือง

105,734.22 บาท

105,734.22 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

(กองการศึกษา)
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน ๖ รายการ

49,990

49,990

(กองการศึกษา)

54 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบตั งิ าน
เป็นผู้ช่วยงานด้านสารวจ สาหรับใช้ในการ
ออกแบบ เขียนแบบ โครงการก่อสร้าง
ของเทศบาลตาบลหลักเมือง
จานวน ๑ คน
(กองช่าง)

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

- บริษทั บี.พี.ซีซีทวี ี

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

อินเตอร์เนชันแนล จากัด/

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 198/2564

49,990 บาท

49,990 บาท

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 27 ส.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวประภาพร วณิชากรรัตนกุล/ - นางสาวประภาพร วณิชากรรัตนกุล/ เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
9,000 บาท

9,000 บาท

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 36/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 31 ส.ค. 2564

- 16 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

12,838

12,838

จานวน ๑๐ รายการ

เฉพาะเจาะจง 1. ร้านไอเดีย/
12,838 บาท

- ร้านไอเดีย/
12,838 บาท

(กองการศึกษา)
56 จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก

458,000

458,000

สายเลียบคลองท้ายเมือง หมู่ที ๒

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 200/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 31 ส.ค. 2564

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนาคม สถาปัตย์/ - ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนาคม สถาปัตย์/ เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
458,000 บาท

458,000 บาท

สัญญาจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 17/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 31 ส.ค. 2564

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 194/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 31 ส.ค. 2564

- นายวินยั เกตุรัตน์/

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

9,000 บาท

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 195/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 31 ส.ค. 2564

เชือม หมู่ที ๙ ตาบลพงสวาย
(กองช่าง)
57 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,000

9,000

เพือปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทา

เฉพาะเจาะจง 1. นายนภัสกร ศรีโกศักดิ์/
9,000 บาท

- นายนภัสกร ศรีโกศักดิ์/
9,000 บาท

สาธารณภัย จานวน 1 คน
(งานป้องกัน)
58 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 1 คน
(งานป้องกัน)

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง 1. นายวินยั เกตุรัตน์/
9,000 บาท

- 17 ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จดั ซื้อ

ราคากลาง

หรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผล

เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ที่คัดเลือกโดยสรุป

หรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

59 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือปฏิบตั งิ านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จานวน 1 คน
(งานป้องกัน)

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง 1. นายเอกพันธ์ โกพลรัตน์/
9,000 บาท

- นายเอกพันธ์ โกพลรัตน์/
9,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง

และเป็นไปตามเงือนไข

เลขที 196/2564

ทีเทศบาลกาหนด

ลว. 31 ส.ค. 2564

