
ล าดบั รายละเอียดงาน/โครงการ วงเงิน ราคากลาง วธิกีาร ราคาที่ เหตผุล เลขทีห่รอืวนัทีข่องสัญญา
ที่ ( จัดซ้ือ/จัดจ้าง ) งบประมาณ (บาท) จัดซ้ือ/จัดจ้าง เสนอ การคัดเลือก หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
1 จดัซ้ือวสัดุหมึกถา่ยเอกสาร 9,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า บริษัท ดาต้า 9,000.00         " 1/2562
2 จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 23,300.00       - เฉพาะเจาะจง ไอที แอดวานซ์ ไอที แอดวานซ์ 23,300.00       " 2/2562
3 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า 25,060.00       - เฉพาะเจาะจง ตรัง อนิเตอร์ ซัพพลาย ตรัง อนิเตอร์ ซัพพลาย 25,060.00       " 3'/2562
4 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 10,665.00       - เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอสแอนด์โอ  บริษัท เอสแอนด์โอ 10,665.00       " 4/2562
5 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ย 9,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า โอเอ บริษัท ดาต้า โอเอ 9,000.00         " 5/2562
6 จดัซ้ือวสัดุหมึกปร้ินเตอร์ 24,600.00       - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด์ โอ บริษัท เอสแอนด์ โอ 24,600.00       " 6/2562
7 จดัซ้ือวสัดุหมึกปร้ินเตอร์ 85 11,960.00       - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด์ โอ บริษัท เอสแอนด์ โอ 11,960.00       " 7/2562
8 จดัซ้ือครุภณัฑ์ DLTV 29,500.00       - เฉพาะเจาะจง เกง่ คอมพวิเตอร์ เกง่ คอมพวิเตอร์ 29,500.00       " 8/2562
9 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(ธง) 4,140.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด์ โอ บริษัท เอสแอนด์ โอ 4,140.00         " 9'/2562

10 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(กองช่าง) 23,300.00       - เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพ์ บ้านคอมพ์ 23,300.00       " 10'/2562
11 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ย 9,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า บริษัท ดาต้า 9,000.00         " 11/2562
12 จดัซ้ือครุภณัฑ์เกา้อี้กรรมการ 11,500.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพรกลการ ร้านเจริญพรกลการ 11,500.00       " 12/2562
13 จดัซ้ือวสัดุพวงมาลัย พานพุม่ดอกไม้สด 650.00            - เฉพาะเจาะจง ร้าน เดนซ่า ร้าน เดนซ่า 650.00            " 13/2562
14 จดัซ้ือวสัดุส านักงานคลัง 9 รายการ 6,270.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน 6,270.00         " 14/2562
15 จดัซ้ือวสัดุโพธิ์-โพธิ์ทอง 1,600.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน 1,600.00         " 15/2562
16 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,280.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน 2,280.00         " 16/2562
17 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์กฬีา 14,722.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพร ร้านเจริญพร 14,722.00       " 17/2562
18 จดัซ้ือวสัดุกฬีาและเส้ือเอี๊ยม 75,120.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ อ ีดี สปอร์ต ร้าน เจ อ ีดี สปอร์ต 75,120.00       " 18/2562
19 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 28,731.00       - เฉพาะเจาะจง บริษัท พพิฒัน์กอ่สร้าง บริษัท พพิฒัน์กอ่สร้าง 28,731.00       " 19/2562
20 จดัซ้ือวสัดุหม้อแบต กม 353 นศ 3,100.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน นิกส์ยานยนต์ ร้าน นิกส์ยานยนต์ 3,100.00         " 20/2562
21 จดัซ้ือต้นทองอไุร 10,000.00       - เฉพาะเจาะจง นางสาวสายหยดุ ศิริเพช็ร นางสาวสายหยดุ ศิริเพช็ร 10,000.00       " 21/2562
22 จดัซ้ือวสัดุหมึกปร้ินเตอร์ 5 รายการ 14,710.00       - เฉพาะเจาะจง บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน 14,710.00       " 22/2562
23 จดัซ้ือวสัดุถงัพลาติก 1,040.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน 1,040.00         " 23/2562
24 จดัซ้ือผ้าเหลือง 7,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน บริษัท S&o เคร่ืองเขยีน 7,000.00         " 24/2562
25 จดัซ้ือวสัดุกฬีา(ถว้ยรางวลั) 31,800.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน นครโทรฟี่ ร้าน นครโทรฟี่ 31,800.00       " 25/2562
26 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 3 รายการ 1,555.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านอ าพรเคร่ืองเขยีน ร้านอ าพรเคร่ืองเขยีน 1,555.00         " 26/2562
27 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ 760.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านอ าพรเคร่ืองเขยีน ร้านอ าพรเคร่ืองเขยีน 760.00            " 27/2562
28 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร 9,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า บริษัท ดาต้า 9,000.00         " 28/2562
29 จดัซ้ือวสัดุกรอบรูปราชินี 2,460.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านลายเส้นโฆษณา ร้านลายเส้นโฆษณา 2,460.00         " 29/2562
30 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ผ้าม่วง พานพุม่ 6,635.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสแอนด์โอ บริษัท เอสแอนด์โอ 6,635.00         " 30'/2562
31 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 13,155.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านอ าพรเคร่ืองเขยีน ร้านอ าพรเคร่ืองเขยีน 13,155.00       " 31/2562
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32 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,010.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านคอมพ์ ร้าน บ้านคอมพ์ 9,010.00         " 32/2562
33 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ประปา 98,716.06       - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ 98,716.06       " 33'/2562
34 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(ปลัด) 13,180.00       - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 13,180.00       " 34/2562
35 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,988.00         - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 1,988.00         " 35/2562
36 จดัซ้ือวสัดุหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร 9,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า บริษัท ดาต้า 9,000.00         " 36/2562
37 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โน๊ตบุค๊ 16,000.00       - เฉพาะเจาะจง ไอทีแอนด์เซอร์วสิ ไอทีแอนด์เซอร์วสิ 16,000.00       " 37/2562
38 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(กองช่าง) 20,600.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒันา ร้านไทยพฒันา 20,600.00       " 38'/2562
39 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ (ปลัด) 4,400.00         - เฉพาะเจาะจง ไอทีแอนด์เซอร์วสิ ไอทีแอนด์เซอร์วสิ 4,400.00         " 39/2562
40 จดัซ้ือวสัดุส านักงานเวศลุ้ค 7,525.00         - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 7,525.00         " 40/2562
41 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ (หมึก) 7,770.00         - เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพ์ บ้านคอมพ์ 7,770.00         " 41/2562
42 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร 9,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า บริษัท ดาต้า 9,000.00         " 42/2562
43 จดัซ้ือวคัซีนป้งกนัโรคพษิสุนัขบ้า 8,400.00         - เฉพาะเจาะจง  ร้านตรังอนิเตอร์  ร้านตรังอนิเตอร์ 8,400.00         " 43/2562
44 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน(ส านักปลัด) 22,315.00       - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 22,315.00       " 44/2562
45 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,340.00         - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 2,340.00         " 45/2562
46 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (ยางมะตอย) 21,828.00       - เฉพาะเจาะจง เจแอนด์พ ีแอสฟลัท์ เจแอนด์พ ีแอสฟลัท์ 21,828.00       " 46/2562
47 จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 31,239.00       - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 31,239.00       " 47/2562
48 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,965.00         - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 1,965.00         " 48/2562
49 จดัซ้ือวสัดกอ่สร้าง(หนิผุ) 5,200.00         - เฉพาะเจาะจง นายธรรมศักด์ิ เกตุสุรินทร์ นายธรรมศักด์ิ เกตุสุรินทร์ 5,200.00         " 49/2562
50 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว(ศพด) 9,810.00         - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 9,810.00         " 50/2562
51 วสัดุส านักงาน(กองคลัง) 39,039.00       - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 39,039.00       " 51/2562
52 วสัดุคอมพวิเตอร์(คลัง) 37,844.00       - เฉพาะเจาะจง เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน เอสแอนด์โอ เคร่ืองเขยีน 37,844.00       " 52/2562
53 จดัซ้ือวสัดุเทปสะท้อนแสง 5,000.00         - เฉพาะเจาะจง ราน โต้งไดนาโม ราน โต้งไดนาโม 5,000.00         " 53/2562
54 จดัซ้ือวสัดุสารเคมีก าจดัวชัพชื 990.00            - เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธภิรฑ์ ร้านสิทธภิรฑ์ 990.00            " 54/2562
55 จดัซ้ือวสัดุอื่น ๆ 29,200.00       - เฉพาะเจาะจง หจก ซานโต้ หจก ซานโต้ 29,200.00       " 55/2562
56 จดัซ้ือครุภณัฑ์ดับเพลิง 29,000.00       - เฉพาะเจาะจง หจก ซานโต้ หจก ซานโต้ 29,000.00       " 56/2562
57 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00       - เฉพาะเจาะจง หจก ซานโต้ หจก ซานโต้ 30,000.00       " 57/2562
58 วสัดุซ้ือวสัดุดับเพลิง 5 รายการ 51,200.00       - เฉพาะเจาะจง หจก ซานโต้ หจก ซานโต้ 51,200.00       " 58/2562
59 จดัจา้งซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 6,313.00         - เฉพาะเจาะจง หจก พรเทพ เอน็จเินียร่ิง หจก พรเทพ เอน็จเินียร่ิง 6,313.00         " 1/2562
60 จดัจา้งล้าง/ซ่อม เคร่ืองปรับอากาศ 12,305.00       - เฉพาะเจาะจง หจก พรเทพ เอน็จเินียร่ิง หจก พรเทพ เอน็จเินียร่ิง 12,305.00       " 2/2562
61 จดัจา้งตรายางกองคลัง 2,940.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านอลงกรณ์การพมิพ์ ร้านอลงกรณ์การพมิพ์ 2,940.00         " 3/2562
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62 จดัจา้งตรายางส านักปลัด 2,640.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านอลงกรณ์การพมิพ์ ร้านอลงกรณ์การพมิพ์ 2,640.00         " 4/2562
63 จา้งซ่อมคอมพวิเตอร์ 2,750.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที แอดวานซ์ ร้าน ไอที แอดวานซ์ 2,750.00         " 5/2562
64 จา้งเหมาโต๊ะ เต็นท์ เกา้อี้(เทศกาลปีใหม่ 20,600.00       - เฉพาะเจาะจง นายวโิรจน์  ชาญสวสัด์ิ นายวโิรจน์  ชาญสวสัด์ิ 20,600.00       " 6/2562
65 จา้งปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 49,000.00       - เฉพาะเจาะจง บ.สยามเทคฯ บ.สยามเทคฯ 49,000.00       " 7/2562
66 จา้งเหมาเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ 22,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งอรุณบริการ ร้าน รุ่งอรุณบริการ 22,000.00       " 8/2562
67 จา้งเหมาท าป้ายภาษี 11,404.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ลายเส้นโฆษณา ร้าน ลายเส้นโฆษณา 11,404.00       " 9/2562
68 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์(กองช่าง) 1,480.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านคอมพ์ ร้าน บ้านคอมพ์ 1,480.00         " 10/2562
69 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองช่าง) 6,082.95         - เฉพาะเจาะจง บ.อซูีซู มอเตอร์เซลส์ บ.อซูีซู มอเตอร์เซลส์ 6,082.95         " 11/2562
70 จา้งเหมาท าป้ายบอร์ด 8,500.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน ลายเส้นโฆษณา ร้าน ลายเส้นโฆษณา 8,500.00         " 12/2562
71 จา้งซ่อมเคร่ืองโน๊ตบุค๊ พร้ินเตอร์(กองช่าง) 3,590.00         - เฉพาะเจาะจง  ร้านไอที  ร้านไอที 3,590.00         " 13/2562
72 จดัจา้งท าป้าย วนัท้องถิ่นไทย 321.00            - เฉพาะเจาะจง ร้าน ลายเส้นโฆษณา ร้าน ลายเส้นโฆษณา 321.00            " 14/2562
73 จดัจา้งท าป้าย รณรงค์เลือกต้ัง 428.00            - เฉพาะเจาะจง ร้าน ลายเส้นโฆษณา ร้าน ลายเส้นโฆษณา 428.00            " 15/2562
74 จดัจา้ง เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้(วนัผู้สุงอายุ) 13,800.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งอรุณบริการ ร้าน รุ่งอรุณบริการ 13,800.00       " 16/2562
75 จดัจา้งตัดหญ่าสนาม(งานกฬีา) 15,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายวสุิทธิ์ ลือชา นายวสุิทธิ์ ลือชา 15,000.00       " 17/2562
76 จดัจา้ง เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้(7 วนัอนัตราย) 20,600.00       - เฉพาะเจาะจง นายวโิรจน์  ชาญสวสัด์ิ นายวโิรจน์  ชาญสวสัด์ิ 20,600.00       " 18/2562
77 จา้งเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้(งานกฬีา) 16,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายวโิรจน์  ชาญสวสัด์ิ นายวโิรจน์  ชาญสวสัด์ิ 16,000.00       " 19/2562
78 จดัจา้งท าป้ายอคิลิค 1,281.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน ลายเส้นโฆษณา ร้าน ลายเส้นโฆษณา 1,281.00         " 20/2562

79 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ MP 237 1,090.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านคอมพ์ ร้าน บ้านคอมพ์ 1,090.00         " 21/2562

80 จดัจา้งท าป้าย รับสมัครเด็ก ศพด 1,728.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน ลายเส้นโฆษณา ร้าน ลายเส้นโฆษณา 1,728.00         " 22/2562

81 จดัจา้ง ซ่อมรถจกัรยานยนต์ คธก 493 2,775.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านกจิไพศาลมอเตอร์ ร้านกจิไพศาลมอเตอร์ 2,775.00         " 23/2562

82 จดัจา้ง ซ่อมเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 2 แรง 1,200.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ 1,200.00         " 24/2562

83 จดัจา้ง ซ่อมเคร่ืองสูบน้ า ขนาด 2 แรง 5,000.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ 5,000.00         " 25/2562

84 จดัจา้ง ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,128.00       - เฉพาะเจาะจง หจก พรเทพเอน็จเินียร่ิง หจก พรเทพเอน็จเินียร่ิง 11,128.00       " 26/2562

85 จดัจา้ง ซ่อมโน๊ตบุค๊ 3,700.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที แอดวานซ์ ร้าน ไอที แอดวานซ์ 3,700.00         " 27/2562

86 จดัจา้ง เกา้อี้รัฐพธิี 4,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายมาโนช เดชเสน นายมาโนช เดชเสน 4,500.00         " 28/2562

87 จดัจา้งเคร่ืองเสียงพร้อมไมค์ 2,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายมาโนช เดชเสน นายมาโนช เดชเสน 2,500.00         " 29/2562

88 จา้งซ่อมแซมหอ้งน้ าชาย(กองช่าง) 17,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายสุทัน  พทุธศาสย์ นายสุทัน  พทุธศาสย์ 17,000.00       " 30/2562
89 ค่าจา้งต่อสัญญาเวป็ไซค์ 9,000.00         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจ เวดิล์ บริษัท ซีเจ เวดิล์ 9,000.00         " 31/2562
90 ค่าจา้งซ่อมรถ กม 353 6,638.94         - เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.วนิิต บริษัท จ.วนิิต 6,638.94         " 32/2562

ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือก
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รายชือ่ผู้เสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลหลกัชา้ง



ล าดบั รายละเอียดงาน/โครงการ วงเงิน ราคากลาง วธิกีาร ราคาที่ เหตผุล เลขทีห่รอืวนัทีข่องสัญญา
ที่ ( จัดซ้ือ/จัดจ้าง ) งบประมาณ (บาท) จัดซ้ือ/จัดจ้าง เสนอ การคัดเลือก หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

91 จดัจา้งแกไ้ขระบบรระบายน้ า 50,000.00       - เฉพาะเจาะจง หจก น้องอาร์มบริการ หจก น้องอาร์มบริการ 50,000.00       " 33/2562
 บ้านท้ายบ้าน-หนองโมกขนัธ์

92 จดัจา้งท าพานดอกไม้สด 2,500.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นซ่า ร้านเด่นซ่า 2,500.00         " 34/2562
93 จดัจา้งทท าป้ายไวนิล 1,720.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านลายเส้น ร้านลายเส้น 1,720.00         " 35/2562
94 จดัจา้งซ่อมรถหกล้อ เลข ทบ 82-1488 1,540.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านโต้งไดนาโม ร้านโต้งไดนาโม 1,540.00         " 36/2562
95 จดัจา้งซ่อมรถะบบประปา หมู ่7 29,594.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ 29,594.00       " 37/2562
96 จดัจา้งซ่อมรถะบบประปา หมู ่8 26,202.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ ร้านเฉลิมกจิการไฟฟา้ 26,202.00       " 38/2562
97 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 1,000.00         - เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต เกดิทรัพย์ นายบัณฑิต เกดิทรัพย์ 1,000.00         " 39/2562
98 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 500.00            - เฉพาะเจาะจง ไอทีแอนด์เซอร์วสิ ไอทีแอนด์เซอร์วสิ 500.00            " 40/2562
99 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,671.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.พรเทพเอน็จเินียร่ิง หจก.พรเทพเอน็จเินียร่ิง 5,671.00         " 41/2562

100 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,317.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.พรเทพเอน็จเินียร่ิง หจก.พรเทพเอน็จเินียร่ิง 3,317.00         " 42/2562
101 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด 42,000.00       - เฉพาะเจาะจง นางสาวเตชินี  พทิักษ์ นางสาวเตชินี  พทิักษ์ 42,000.00       " 1/2562
102 จา้งเหมาพนักงานรักษาความปลอดภยั 54,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์  บางโรย นายจ านงค์  บางโรย 54,000.00       " 2/2562
103 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 27,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายธรรมรงค์  นุม่นวล นายธรรมรงค์  นุม่นวล 27,000.00       " 3/2562
104 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 27,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายอภชิัย หตัถะ นายอภชิัย หตัถะ 27,000.00       " 4/2562
105 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 27,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายธนาคม ลิกขะไชย นายธนาคม ลิกขะไชย 27,000.00       " 5/2562
103 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 108,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายธรรมรงค์  นุม่นวล นายธรรมรงค์  นุม่นวล 108,000.00     " 6/2562
105 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 108,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายธนาคม ลิกขะไชย นายธนาคม ลิกขะไชย 108,000.00     " 7/2562
105 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 91,350.00       - เฉพาะเจาะจง นายฤทธริาช  พรหมชัยศรี นายฤทธริาช  พรหมชัยศรี 91,350.00       " 8/2562
105 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 91,350.00       - เฉพาะเจาะจง นายพนากร  สุวรรณ นายพนากร  สุวรรณ 91,350.00       " 9/2562
105 จา้งเหมาพนักงานเกบ็ค่าขยะ 91,350.00       - เฉพาะเจาะจง นายมนัส  คงศรี นายมนัส  คงศรี 91,350.00       " 10/2562
106 จดัซ้ือ อาหารเสริม(นม) 1,165,654.26  - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า สหกรณ์โคนม-ชะอ า 1,165,654.26  " 01/2562
107 จดัซ้ือ ครุภณัฑ์ เกบ็เอกสาร 3 ใบ 16,500.00       - เฉพาะเจาะจง หจก ไทยพฒันา 2004 หจก ไทยพฒันา 2004 16,500.00       " 02/2562
108 จดัซ้ือ อาหารเสริม(นม) 940,026.06     - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมพทัลุง สหกรณ์โคนมพทัลุง 940,026.06     " 03/2562
109 จดัซ้ือ อาหารเสริม(นม) 676,022.62     - เฉพาะเจาะจง นคร อคร่ีพลัส นคร อคร่ีพลัส 676,022.62     " 04/2562
110 ปป.ผิวจราจรหน้า ร.ร.บ้านนาปราน 324,800.00     - เฉพาะเจาะจง หจก อนันมณี หจก อนันมณี 324,800.00     " 01/2562
111 กอ่สร้างถนนลาดยางซอย วงัชุม 2 471,500.00     - เฉพาะเจาะจง หจก ไทยถริโรจน์ หจก ไทยถริโรจน์ 471,500.00     " 02/2562
112 กอ่สร้างถนนลาดยางซอยพอ่หมุน 499,500.00     - เฉพาะเจาะจง หจก ไทยถริโรจน์ หจก ไทยถริโรจน์ 499,500.00     " 03/2562
113 จดัจา้งซ่อมแซมถนนซอยวาสนา 49,500.00       - เฉพาะเจาะจง น้อง ฮาร์ทบริการ น้อง ฮาร์ทบริการ 49,500.00       " 04/2562
114 จดัจา้งซ่อมแซมถนนทุง่หราด 60,000.00       - เฉพาะเจาะจง น้อง ฮาร์ทบริการ น้อง ฮาร์ทบริการ 60,000.00       " 05/2562

ส านักงานเทศบาลต าบลหลกัชา้ง
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ล าดบั รายละเอียดงาน/โครงการ วงเงิน ราคากลาง วธิกีาร ราคาที่ เหตผุล เลขทีห่รอืวนัทีข่องสัญญา
ที่ ( จัดซ้ือ/จัดจ้าง ) งบประมาณ (บาท) จัดซ้ือ/จัดจ้าง เสนอ การคัดเลือก หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

115 จดัจา้งซ่อมแซมถนนควนบ่อเรียน 60,000.00       - เฉพาะเจาะจง น้อง ฮาร์ทบริการ น้อง ฮาร์ทบริการ 60,000.00       " 06/2562
116 จดัจา้งซ่อมแซมถนนหนองยง 77,000.00       - เฉพาะเจาะจง น้อง ฮาร์ทบริการ น้อง ฮาร์ทบริการ 77,000.00       " 07/2562

ส านักงานเทศบาลต าบลหลกัชา้ง
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ล าดับ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน รวมราคากลาง รวมราคาที่ หมายเหตุ
ที่ โครงการ (บาท) พิจารณาคัดเลือก
1 จัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62.00              - 3,742,375.00       
2 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 232.00            - 3,839,923.01       

7,582,298.01       7,582,298.01       รวม
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(บาท) ราคากลาง
3,742,375.00       -

ส านักงานเทศบาลต าบลหลกัชา้ง

3,839,923.01       -

รวมเงินงบประมาณ วงเงินต่ าหรือสูงกว่า


