


ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)
 มกรำคม 2565

1 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564) 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00013/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 6,000.-บาท เสนอราคา 6,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ต.ค - ธ.ค 2564) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00100/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 9,000.- บาท เสนอราคา 9,000.- บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

3 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564) 13,500.00     13,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00012/65

(กองคลัง) เสนอราคา 13,500.-บาท เสนอราคา 13,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

4 ค่าเช่าเคร่ืองปร้ินเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564) 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00018/65

(งานป้องกันฯ) เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

5 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ต.ค - ธ.ค 2564) 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ร้านเจอาร์คอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00016/65

(กองช่าง) เสนอราคา 9,000.- บาท เสนอราคา 9,000.- บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

6 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 28,800.00     28,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00020/65

(ส านักปลัด)  เสนอราคา 28,800.-บาท  เสนอราคา 28,800.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ External harddisk 4,400.00      4,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00089/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา  4,400.-บาท เสนอราคา  4,400.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรอเนกประสงค์ 590.00         590.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00090/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 590.-บาท เสนอราคา 590.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

9 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 19,200.00     19,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00007/65

(กองคลัง) เสนอราคา 19,200.-บาท เสนอราคา 19,200.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

10 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 2,400.00      2,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00009/65

(ตรวจสอบภายใน) เสนอราคา 2,400.-บาท เสนอราคา 2,400.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

11 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 4,800.00      4,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00008/65

(งานป้องกันฯ) เสนอราคา 4,800.-บาท เสนอราคา 3,020.- บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

12 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 9,600.00      9,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00015/65

(กองการศึกษา) เสนอราคา 9,600.-บาท เสนอราคา 9,600.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

13 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 7,200.00      7,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00097/65

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เสนอราคา 7,200.-บาท เสนอราคา 7,200.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

14 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 7,200.00      7,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00006/65

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคา 7,200.-บาท เสนอราคา 7,200.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

15 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (ต.ค - ธ.ค 2564). 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00017/65

(กองช่าง) เสนอราคา 12,000.-บาท เสนอราคา 12,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565
16 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร และสถานท่ีบริเวณ 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสนิท  แคสันเทียะ นายสนิท  แคสันเทียะ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00004/65

สระว่ายน้ าเทศบาล (งวดท่ี 3) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

16 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร และสถานท่ีบริเวณ 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมเพษ   ปุราถาเน นายสมเพษ   ปุราถาเน ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00005/65

สระว่ายน้ าเทศบาล (งวดท่ี 3) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

17 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,750.00      3,750.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณราย ชวนเสง่ียม นางสาวพรรณราย ชวนเสง่ียม ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00111-5320300-00010

ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เสนอราคา 3,750.-บาท เสนอราคา 3,750.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

(ส านักปลัด)

18 ค่าจ้างซ่อมท่อระบายน้ าหน้าตลาดเขาฉกรรจ์ 5,280.00      5,280.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าฝน เต่าเถ่ือน นางสาวน้ าฝน เต่าเถ่ือน ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00241-5320100-00005

(กองช่าง) เสนอราคา 5,280.-บาท เสนอราคา 5,280.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

19 ค่าจ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดโต๊ะหมู่ฯ 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรักดอกไม้เขาฉกรรจ์ ร้านรักดอกไม้เขาฉกรรจ์ ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00111-5320300-00009

ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เสนอราคา 1,000.-บาท เสนอราคา 1,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

(ส านักปลัด)

20 ค่าจัดซ้ือรถสามล้ออเนกประสงค์ 100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. บรูพาสระแก้วมอเตอร์ ห.จ.ก. บรูพาสระแก้วมอเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00018/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 100,000.-บาท เสนอราคา 100,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

21 ค่าจัดส่งหนังสือราชการ (ไปรษณีย์ตอบรับ) 914.00         914.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00113-5340400-00003

45 รายการ  (กองคลัง) เสนอราคา  914.-บาท เสนอราคา  914.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

22 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00099/65

(กองช่าง) เสนอราคา 3,500.-บาท เสนอราคา 3,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

23 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 180.00         180.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00098/65

(กองคลัง) เสนอราคา 180.-บาท เสนอราคา 180.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

24 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 12,500.00     12,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00103/65

(งานป้องกันฯ) เสนอราคา 12,500.-บาท เสนอราคา 12,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

25 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00102/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 3,500.-บาท เสนอราคา 3,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

26 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 26,200.00     26,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00105/65

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคา 26,200.-บาท เสนอราคา 26,200.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

27 ค่าจ้างก าจัดขยะมูลฝอยฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 56,925.00     56,925.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัดบริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00019/65

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคา 56,925.-บาท เสนอราคา 56,925.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

28 ค่าจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ (จิตอาสาพระราชทาน) 1,250.00      1,250.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ร้านเม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00107/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 1,250.-บาท เสนอราคา 1,250.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 10 ม.ค. 2565

29 ค่าจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย์ 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00109/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 1,900.-บาท เสนอราคา 1,900.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 10 ม.ค. 2565

30 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 5,980.00      5,980.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00108/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา  5,980.-บาท เสนอราคา  5,980.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 10 ม.ค. 2565

31 ค่าจ้างเปล่ียนกระจกรถยนต์ตรวจการณ์ 2,950.00      2,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน คาร์ออโต้เซอร์วิส ร้าน คาร์ออโต้เซอร์วิส ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00106/65

ทะเบียน กง 2751 สก. (งานป้องกันฯ) เสนอราคา 2,950.-บาท เสนอราคา 2,950.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 10 ม.ค. 2565

32 ค่าจ้างเหมาโครงการติดต้ังราวกันตก (Guard Rail) 100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี. กรฟฟิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.วี. กรฟฟิก ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00094/65

(กองช่าง) เสนอราคา 100,000.-บาท เสนอราคา 100,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 10 ม.ค. 2565

33 ค่าจ้างจัดท าป้ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200.00         200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวุธโฆษณา ท าป้ายครบวงจร ร้านวุธโฆษณา ท าป้ายครบวงจร ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00212-5320300-00002

(กองการศึกษา) เสนอราคา 200.-บาท เสนอราคา 200.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 12 ม.ค. 2565

34 ค่าจ้างเหมาจัดท าสต๊ิกเกอร์ติดรถบรรทุกขยะ 10,198.00     10,198.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวุธโฆษณา ท าป้ายครบวงจร ร้านวุธโฆษณา ท าป้ายครบวงจร ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00111/65

(กองสาธารณสุขฯ) เสนอราคา 10,198.-บาท เสนอราคา 10,198.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 12 ม.ค. 2565

35 ค่าจัดซ้ือไมโครโฟนและไมค์ลอย 9,380.00      9,380.00      เฉพาะเจาะจง นายอ าพันธ์   สารการ นายอ าพันธ์   สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00110/65

(กองช่าง) เสนอราคา 9,380.-บาท เสนอราคา 9,380.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 12 ม.ค. 2565

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เสาไฟฟ้า) 2,884.00      2,884.00      เฉพาะเจาะจง บจก. โชควัฒนา โฉมเซ็นเตอร์ บจก. โชควัฒนา โฉมเซ็นเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00112/65

(กองช่าง) เสนอราคา 2,884.-บาท เสนอราคา 2,884.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 12 ม.ค. 2565



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

38 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (น่ังร้านเหล็ก) 47,100.00     47,100.00     เฉพาะเจาะจง บจก. โชควัฒนา โฉมเซ็นเตอร์ บจก. โชควัฒนา โฉมเซ็นเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00114/65

(กองช่าง) เสนอราคา 47,100.-บาท เสนอราคา 47,100.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 12 ม.ค. 2565

39 ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก สนง. และบ้านพักฯ งวดท่ี 2 33,243.95     33,243.95     เฉพาะเจาะจง บจก. มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล บจก. มิสเตอร์กรีน เพสท์ คอนโทรล ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00021/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 33,243.95 บาท เสนอราคา 33,243.95 บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 12 ม.ค. 2565

40 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองงปรับอากาศอาคารส านักงาน 9,630.00      9,630.00      เฉพาะเจาะจง บจก. ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว บจก. ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00115/65

หมายเลขครุภัณฑ์ 420 06 0042 เสนอราคา 9,630.-บาท เสนอราคา 115,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ม.ค. 2565

(งานป้องกันฯ)

41 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ชุดโต๊ะเก้าอ้ีผู้บริหาร) 55,300.00     55,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00117/65

(ส านักปลัด) เสนอราคา 55,300.-บาท เสนอราคา 55,300.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ม.ค. 2565

42 ค่าจ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและอัดจารบี 5,450.00      5,450.00      เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต้อม อู่ช่างต้อม ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00116/65

รถบบรทุกขยะ  หมายเลขทะบียน 81-6668 สระแก้ว เสนอราคา 5,450.-บาท เสนอราคา 5,450.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ม.ค. 2565

(กองสาธารณสุขฯ)

44 ค่าจ้างเหมาโครงการติดต้ังป้ายช่ือซอยต่างๆในเขตเทศบาล490,000.00   490,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอ าพันธ์   สารการ นายอ าพันธ์   สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00095/65

(กองช่าง) เสนอราคา 490,000.-บาท เสนอราคา 55,200.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 18 ม.ค. 2565
 กุมภำพันธ์ 2565

1 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์ปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาล 100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ช.ด ารงชัยการพิมพ์ หจก. ช.ด ารงชัยการพิมพ์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00119/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 100,000.-บาท เสนอราคา 100,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 4 ก.พ. 2565

2 ค่าจ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะ ทะเบียน 80-8275 สก. 147,900.00   147,900.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ช่างต้อม ร้าน อู่ช่างต้อม ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00082/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 147,900.-บาท เสนอราคา 147,900.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 4 ก.พ. 2565

3 ค่าจ้างก าจัดขยะมูลฝอยฯ ประจ าเดือน มกราคม 2565 58,019.05     58,019.05     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00019/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 58,019.05 บาท เสนอราคา 58,019.05 บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 4 ก.พ. 2565

4 ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3000 สก. 9,850.00      9,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมงคล แอร์ แอดวานซ์ ร้านมงคล แอร์ แอดวานซ์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00118/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 9,850.-บาท เสนอราคา 9,850.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 4 ก.พ. 2565

5 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร และสถานท่ีบริเวณ 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสนิท  แคสันเทียะ นายสนิท  แคสันเทียะ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00004/65
สระว่ายน้ าเทศบาล (งวดท่ี 4) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 9 ก.พ. 2565
(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

6 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร และสถานท่ีบริเวณ 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมเพษ   ปุราถาเน นายสมเพษ   ปุราถาเน ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00005/65
สระว่ายน้ าเทศบาล (งวดท่ี 4) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 9 ก.พ. 2565
(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

7 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งวดท่ี 3) 7,507.20      7,507.20      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00054/65
(กองการศึกษา) เสนอราคา 7,507.20.-บาท เสนอราคา 7,507.20.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 9 ก.พ. 2565

8 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) รร.อนุบาลฯ (งวดท่ี 3) 128,248.00   128,248.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00053/65
(กองการศึกษา) เสนอราคา 128,248.-บาท เสนอราคา 128,248.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 9 ก.พ. 2565

9 ค่าจ้างก าจัดขยะมูลฝอย มกราคม 2565 *เบิกเพ่ิมเติม 0.45            0.45            เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00019/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 0.45 บาท เสนอราคา 0.45 บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 9 ก.พ. 2565

10 ค่าจัดซ้ือดวงตราไปรษณีย์  จ านวน 325 ดวง 975.00         975.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00111-5340400-00002
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 975.-บาท เสนอราคา 975.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 11 ก.พ. 2565

11 ค่าน้ าด่ืมประจ าเดือน มกราคม 2565 384.00         384.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์หน่ึง จ ากัด บริษัท เบอร์หน่ึง จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00113-5330100-00006
(กองคลัง) เสนอราคา 384.-บาท เสนอราคา 3,020.- บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 11 ก.พ. 2565

12 ค่าจัดส่งไปรษณีย์ตอบรับ จ านวน 22 รายการ 488.00         488.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00113-5340400-00004
(กองคลัง) เสนอราคา 488.-บาท เสนอราคา 488.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 5 ม.ค. 2565

13 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมกราคม 2565 2,890.00      2,890.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00127/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 2,890.-บาท เสนอราคา 2,890.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 11 ก.พ. 2565

14 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมกราคม 2565 100.00         100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00125/65
(กองคลัง) เสนอราคา 100.-บาท เสนอราคา 100.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 11 ก.พ. 2565

15 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมกราคม 2565 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00126/65
(งานรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 10,500.-บาท เสนอราคา 10,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 11 ก.พ. 2565

16 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมกราคม 2565 3,990.00      3,990.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00130/65
(กองช่าง) เสนอราคา 3,990.-บาท เสนอราคา 3,990.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 11 ก.พ. 2565

17 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมกราคม 2565 24,100.00     24,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00129/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 24,100.-บาท เสนอราคา 24,100.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 11 ก.พ. 2565

18 ค่าจ้างจัดท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 1,100.00      1,100.00      เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว ศูนย์ตรายางสระแก้ว ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00133/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 1,100.-บาท เสนอราคา 1,100.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565

19 ค่าจ้างจัดท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 540.00         540.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว ศูนย์ตรายางสระแก้ว ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00132/65
(กองคลัง) เสนอราคา 540.-บาท เสนอราคา 540.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565

20 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล "ประชาสัมพันธ์ ภาษีฯ" 360.00         360.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00135/65
(กองคลัง) เสนอราคา 360.-บาท เสนอราคา 360.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565

21 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล "ขับข้ีปลอดภัย" 3,024.00      3,024.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00137/65
(กองช่าง) เสนอราคา 3,024.-บาท เสนอราคา 3,024.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

22 ค่าซ้ือแบตเตอร่ีรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 7728 สก. 3,300.00      3,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมงคล แอร์ แอดวานซ์ ร้านมงคล แอร์ แอดวานซ์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00138/65
(กองช่าง) เสนอราคา 3,300.-บาท เสนอราคา 3,300.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565

23 ค่าจ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถบรรทุกน้ าดับเพลิงฯ 19,000.00     19,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างต้อม อู่ช่างต้อม ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00136/65
(งานรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 19,000.-บาท เสนอราคา 19,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 13,677.00     13,677.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00134/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 13,677.-บาท เสนอราคา 13,677.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565

25 ค่าจัดซ้ือชุดตรวจโควิด (ATK) ตามโครงการคัดกรอง 96,000.00     96,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สปีดไทร์ 2015 จ ากัด บริษัท สปีดไทร์ 2015 จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00139/65
เผ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 เสนอราคา  96,000.-บาท เสนอราคา  96,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 15 ก.พ. 2565
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 11 รายการ 19,591.00     19,591.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00141/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 15,951.-บาท เสนอราคา 15,951.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 19 รายการ 15,474.00     15,474.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00143/65
(กองคลัง) เสนอราคา 15,474.-บาท เสนอราคา 15,474.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

28 ค่าเอกสารประกอบการอบรม "โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 3,250.00      3,250.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-5320300-0004
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลฯ" เสนอราคา 3,250.-บาท เสนอราคา 3,250.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน  22  รายการ 8,102.00      8,102.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00147/65
(กองการศึกษา - ศพด.) เสนอราคา 8,102.-บาท เสนอราคา 8,102.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 22 รายการ 11,531.00     11,531.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00144/65
(กองการศึกษา - ศพด.) เสนอราคา 11,531.-บาท เสนอราคา 11,531.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

31 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ 6,480.00      6,480.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00146/65
(กองการศึกษา - ศพด.) เสนอราคา 6,480.-บาท เสนอราคา 6,480.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน  1  รายการ 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00149/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 1,800.-บาท เสนอราคา 1,800.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

33 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 7 รายการ 19,420.00     19,420.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00140/65
(กองคลัง) เสนอราคา 19,420.-บาท เสนอราคา 19,420.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

34 ค่าจัซ้ือน้ ามันไฮดรอลิก จ านวน 6 แกลลอน 8,667.00      8,667.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.โอ. ไฮดรอลิค ร้าน เอ็ม.โอ. ไฮดรอลิค ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00145/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 8,667.-บาท เสนอราคา 8,667.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

35 ค่าเช่าพ้ืนท่ีอาคารเก็บมูลค้างคาว (งวดท่ี 1) 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฉัตรณรงค์  แสนเจริญ นายฉัตรณรงค์  แสนเจริญ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00150/65
(กองคลัง) เสนอราคา 3,000.-บาท เสนอราคา 3,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

36 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 52 0035 680.00         680.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน คลีนิกคอมพิวเตอร์ ร้าน คลีนิกคอมพิวเตอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00131/65
(กองคลัง) เสนอราคา 680.-บาท เสนอราคา 680.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565

37 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล "โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 540.00         540.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-5320300-00003
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลฯ" เสนอราคา 540.-บาท เสนอราคา 540.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000.00   150,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นาวี ซีวิล จ ากัด บริษัท นาวี ซีวิล จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00151/65
แยกซอยสงัดมอเตอร์ ชุมชนเนินมะค่าพัฒนา เสนอราคา 150,000.-บาท เสนอราคา 150,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565
(กองช่าง)

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนทางหลวง 317 495,000.00   495,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท นาวี ซีวิล จ ากัด บริษัท นาวี ซีวิล จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00152/65
กลุ่มบ้านนายชุม  ตรวจนอก ชุมชนสันติสุข เสนอราคา 495,000.-บาท เสนอราคา 495,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 24 ก.พ. 2565
(กองช่าง)

40 ค่าจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 750.00         750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ อดทน นางสาวกนกวรรณ อดทน ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00111-5320200-00006
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 750.-บาท เสนอราคา 750.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 28 ก.พ. 2565

41 ค่าจัดท าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 2,600.00      2,600.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ อดทน นางสาวกนกวรรณ อดทน ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-5320300-00005
"โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน" เสนอราคา 2,600.-บาท เสนอราคา 2,600.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 28 ก.พ. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

42 ค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-9380 สก. 22,300.00     22,300.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าพันธ์   สารการ นายอ าพันธ์   สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00156/65
(กองช่าง) เสนอราคา 22,300.-บาท เสนอราคา 22,300.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 28 ก.พ. 2565

43 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 18 รายการ 105,190.00   105,190.00   เฉพาะเจาะจง นายอ าพันธ์   สารการ นายอ าพันธ์   สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00153/65
(กองช่าง) เสนอราคา 105,190.-บาท เสนอราคา 105,190.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 28 ก.พ. 2565

44 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  จ านวน 8 รายการ 20,990.00     20,990.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าพันธ์   สารการ นายอ าพันธ์   สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00154/65
(กองช่าง) เสนอราคา 20,990.-บาท เสนอราคา 20,990.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 28 ก.พ. 2565

45 ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน 3 รายการ 7,300.00      7,300.00      เฉพาะเจาะจง นายอ าพันธ์   สารการ นายอ าพันธ์   สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00157/65
(กองช่าง) เสนอราคา 7,300.-บาท เสนอราคา 7,300.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 28 ก.พ. 2565



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

 มีนำคม 2565
1 ค่าจัดซ้ือแก๊ส/ผงเคมี/น้ ามัน ใช้ในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ5,960.00      5,960.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น อาร์ ดี เซฟต้ีไฟร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น อาร์ ดี เซฟต้ีไฟร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00019/65

การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิงเทศบาลฯ เสนอราคา 54,912.-บาท เสนอราคา 54,912.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 6 มี.ค. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

2 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร และสถานท่ีบริเวณ 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสนิท  แคสันเทียะ นายสนิท  แคสันเทียะ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00004/65
สระว่ายน้ าเทศบาล (งวดท่ี 5) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 6 มี.ค. 2565
(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

3 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร และสถานท่ีบริเวณ 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมเพษ   ปุราถาเน นายสมเพษ   ปุราถาเน ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00005/65
สระว่ายน้ าเทศบาล (งวดท่ี 5) เสนอราคา 9,000.-บาท เสนอราคา 9,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 6 มี.ค. 2565
(งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

4 ค่าจ้างก าจัดขยะมูลฝอยฯ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 54,912.00     54,912.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ย่ี โซลูชัน จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00019/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 54,912.-บาท เสนอราคา 54,912.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 6 มี.ค. 2565

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองและป้องกันโรค  ตามโครงการ96,000.00     96,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ช.ด ารงชัยการพิมพ์ หจก. ช.ด ารงชัยการพิมพ์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00167/65
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ืออุบัติใหม่และติดเช้ืออุบัติซ้ า เสนอราคา 96,000.-บาท เสนอราคา 96,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 7 มี.ค. 2565
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

6 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป (วัสดุก่อสร้าง) 77,500.00     77,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอ าพันธ์   สารการ นายอ าพันธ์   สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00169/65
(กองช่าง) เสนอราคา 77,500.-บาท เสนอราคา 77,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 8 มี.ค. 2565

7 ค่าจ้างท าตรายาง  จ านวน 2 รายการ 650.00         650.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว ศูนย์ตรายางสระแก้ว ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00161/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา  650.-บาท เสนอราคา  650.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565

8 ค่าจ้างท าตรายาง  จ านวน 2 รายการ 630.00         630.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว ศูนย์ตรายางสระแก้ว ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00168/65
(กองคลัง) เสนอราคา 630.-บาท เสนอราคา 630.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565

9 ค่าจ้างท าตรายาง  จ านวน 1 รายการ 360.00         360.00         เฉพาะเจาะจง ศูนย์ตรายางสระแก้ว ศูนย์ตรายางสระแก้ว ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00162/65
(งานรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 360.-บาท เสนอราคา 360.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565

10 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 3,400.00      3,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00163/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 3,400.-บาท เสนอราคา 3,400.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565

11 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00164/65
(งานรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 2,500.-บาท เสนอราคา 2,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565

12 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00165/65
(กองช่าง) เสนอราคา 1,000.-บาท เสนอราคา 1,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

13 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 29,780.00     29,780.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด บริษัท เค.ซี.สระแก้ว จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00166/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 29,780.-บาท เสนอราคา 29,780.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565

14 จ้างตรวจเช็คระยะและเปล่ียนสายพานรถส่วนกลาง 10,540.00     10,540.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย  จ ากัดบริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย  จ ากัดให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00171/65
หมายเลขทะเบียน กค 5777 สระแก้ว เสนอราคา 10,540.-บาท เสนอราคา 10,540.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 14 มี.ค. 2565
(กองสาธารณสุข)

15 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการซักซ้อมแผน 540.00         540.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-5320300-00010
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอราคา 540.-บาท เสนอราคา 540.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

16 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย540.00         540.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ร้าน เม่ือพฤษภาการพิมพ์ 2/2 ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-5320300-00014
(งานรักษาความสงบภายใน) เสนอราคา 540.-บาท เสนอราคา 540.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

17 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 17,100.00     17,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว ปภาพิชญ์ ทะกาเลนะ นางสาว ปภาพิชญ์ ทะกาเลนะ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00172/65
ตามโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย เสนอราคา 17,100.-บาท เสนอราคา 17,100.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

18 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการซักซ้อม4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาว ปภาพิชญ์ ทะกาเลนะ นางสาว ปภาพิชญ์ ทะกาเลนะ ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-5320300-00011
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอราคา 4,500.-บาท เสนอราคา 4,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

19 เช่าเต้นท์ในการด าเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง นาย ถนัด  อินทร์มา นาย ถนัด  อินทร์มา ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-53203000-00013
บรรเทาสาธารณภัย เสนอราคา 2,000.-บาท เสนอราคา 2,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

20 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ตามโครงการซักซ้อม 4,800.00      4,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น อาร์ ดี เซฟต้ีไฟร์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น อาร์ ดี เซฟต้ีไฟร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00121-5320300-00012
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เสนอราคา 4,800.-บาท เสนอราคา 4,800.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)

21 จัดซ้ือดวงตราไปรษณียากร  จ านวน  500  ดวง 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00113-5330100-0009
(กองคลัง) เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

22 ค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 588.00         588.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์หน่ึง จ าจัด บริษัท เบอร์หน่ึง จ าจัด ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00113-5330100-00010
(กองคลัง) เสนอราคา 588.-บาท เสนอราคา 588.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

23 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420 55 0039 980.00         980.00         เฉพาะเจาะจง ช่าง อ๋ัน แอร์ ช่าง อ๋ัน แอร์ ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00111-5320400-00004
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 980.-บาท เสนอราคา 980.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

24 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 10,800.00     10,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00180/65
ตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เสนอราคา 10,800.-บาท เสนอราคา 10,800.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565
(งานรักษาความสงบภายใน)



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

(เลขท่ีผู้เบิก)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ไตรมำสท่ี 2 ปีงบประมำณ 2565
เทศบำลต ำบลเขำฉกรรจ์  อ ำเภอเขำฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 10,995.00     10,995.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00178/65
(กองการศึกษา) เสนอราคา 10,995.-บาท เสนอราคา 10,995.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน 4 รายการ 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00159/65
(กองการศึกษา - ศพด.) เสนอราคา 5,000.-บาท เสนอราคา 5,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 14 รายการ 17,356.00     17,356.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ร้าน ก.กงแก้ว 2000 ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00179/65
(กองช่าง) เสนอราคา 17,356.-บาท เสนอราคา 17,356.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

28 ค่าจ้างซ่อมประยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6668 สระแก้ว550.00         550.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เขาฉกรรจ์การยาง ร้าน เขาฉกรรจ์การยาง ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00221-5320400-00003
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 550.-บาท เสนอราคา 550.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

29 ค่าจ้างซ่อมแซมประตูห้องรองนายกและห้องฝ่ายอ านวยการ 3,450.00      3,450.00      เฉพาะเจาะจง นาย อ าพันธ์  สารการ นาย อ าพันธ์  สารการ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00176/65
(ส านักปลัดเทศบาล) เสนอราคา 3,450.-บาท เสนอราคา 3,450.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน  1  รายการ 5,100.00      5,100.00      เฉพาะเจาะจง นาย ทนงศักด์ิ  ลือดัง นาย ทนงศักด์ิ  ลือดัง ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00183/65
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เสนอราคา 5,100.-บาท เสนอราคา 5,100.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

31 ค่าจ้างเคร่ืองจักรกลถางป่า-ขุดตอท่ีสาธารณประโยชน์บึงสระกุด17,400.00     17,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสาว วาสนา  ถาวรพัฒน์ นางสาว วาสนา  ถาวรพัฒน์ ให้เครดิตแก่เทศบาล สัญญาเลขท่ี CNTR-00177/65
(กองช่าง) เสนอราคา 17,400.-บาท เสนอราคา 17,400.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน 2 รายการ1,350.00      1,350.00      เฉพาะเจาะจง นางเพลินตา  บุญเล็ก นางเพลินตา  บุญเล็ก ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00113-5330900-00002
(กองคลัง) เสนอราคา 1,350.-บาท เสนอราคา 1,350.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565

33 ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ใช้ในการร าลึกถึงพระกรุณาธคุณของ ร.51,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน รักดอกไม้เขาฉกรรจ์ ร้าน รักดอกไม้เขาฉกรรจ์ ให้เครดิตแก่เทศบาล 65-03-00211-5320200-00001
(กองการศึกษา) เสนอราคา 1,000.-บาท เสนอราคา 1,000.-บาท และมีบริการท่ีดี ลว. 29 มี.ค. 2565


