
  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างเหมาบริการดูแลสวน 228,100.00    228,100.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี คงสงษ์ นายมนตรี คงสงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๒

สาธารณะ ๒๒๘,๑๐๐.๐๐ บาท ๒๒๘,๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน (ส.๑/๒๕๖๒)
วงเงินงบประมาณ

๒ จัดจ้างเหมาท าความสะอาด 224,000.00    224,000.00    เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๒
อาคารส านักงานเทศบาลและ ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
อาคารป้องกันฯ เหมาะสมภายใน (ส.๒/๒๕๖๒)
 วงเงินงบประมาณ

๓ จัดจ้างเหมาท าความสะอาด 341,800.00    341,800.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี คงสงษ์ นายมนตรี คงสงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๓/๒๕๖๒
ถนน (กวาดขยะภายในเขต ๓๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๓๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เทศบาล) เหมาะสมภายใน (ส.๓/๒๕๖๒)

วงเงินงบประมาณ
๔ จัดจ้างท าสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายจิรัฎฐ์ อิสระ นายจิรัฎฐ์ อิสระ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๔/๒๕๖๒

โครงการจัดงานประเพณีตัก วัฒนานนท์ วัฒนานนท์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

บาตรเทโว(วันออกพรรษา) ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม (ศูนย์พัฒนาเด็ก 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๕/๒๕๖๒
เล็ก) ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
 -  ๒  -

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลต าบลปะทิว
ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดซ้ือพวงมาลา 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๖/๒๕๖๒

๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๗ จัดจ้างเช่าเต็นท์,เก้าอ้ี 3,150.00        3,150.00        เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๗/๒๕๖๒
เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน ๓,๑๕๐.๐๐ บาท ๓,๑๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน เหมาะสมภายใน
ออกพรรษา) วงเงินงบประมาณ

๘ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๘/๒๕๖๒
เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน เหมาะสมภายใน
ออกพรรษา) วงเงินงบประมาณ

๙ จัดซ้ือพวงมาลา 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๙/๒๕๖๒
๑,๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือน้ าด่ืม,น้ าแข็ง,กระสอบ 960.00           960.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๒

เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน  ๙๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน เหมาะสมภายใน
ออกพรรษา) วงเงินงบประมาณ

๑๑ จัดจ้างท าป้ายโครงการจัดงาน 8,500.00        8,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๔/๒๕๖๒
ประเพณีตักบาตรเทโว (วัน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท ๘,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ออกพรรษา) เหมาะสมภายใน (ส.๕/๒๕๖๒)
 วงเงินงบประมาณ



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๒ จัดจ้างแต่งหน้าท าผมพร้อม 18,600.00      18,600.00      เฉพาะเจาะจง นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๕/๒๕๖๒

เช่าชุดผู้ถือป้าย,เทวดา,นางฟ้า ๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ยมทูต เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน เหมาะสมภายใน (ส.๖/๒๕๖๒)
ประเพณีตักบาตรเทโว  วงเงินงบประมาณ

๑๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๖/๒๕๖๒
พิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
บางสน) เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๔ จัดจ้างเหมาบริการผู้น าเต้น 37,440.00      37,440.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง นันทโก น.ส.สมหญิง นันทโก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๗/๒๕๖๒
  ๓๗,๔๔๐.๐๐ บาท ๓๗,๔๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน (ส.๔/๒๕๖๒)
 วงเงินงบประมาณ

๑๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 91.89             91.89             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๘/๒๕๖๒
หล่อล่ืนส าหรับรถจักรยาน ๙๑.๘๙ บาท ๙๑.๘๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘ เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๑๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,125.90        2,125.90        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๙/๒๕๖๒
ส าหรับรถบรรทุกกระเช้าหมาย ๒,๑๒๕.๙๐ บาท ๒,๑๒๕.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖ เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๑๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 97.29             97.29             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๐/๒๕๖๒
ส าหรับรถจักรยานยนต์ กลจ ๙๗.๒๙ บาท ๙๗.๒๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๔๐ ชุมพร เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

 -  ๓  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,733.30        2,733.30        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๑/๒๕๖๒

ส าหรับรถตู้ หมายเลขทะเบียน ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นข ๑๐๗๒,รถยนต์ส่วนกลาง เหมาะสมภายใน  
กข ๕๙๔๔ วงเงินงบประมาณ

๑๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,733.30        2,733.30        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๒/๒๕๖๒
ส าหรับรถยนต์ บจ ๑๔๑๗ ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ๒,๗๓๓.๓๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นข ๑๐๗๒,รถยนต์ส่วนกลาง เหมาะสมภายใน  
กข ๕๙๔๔ วงเงินงบประมาณ

๒๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 97.29             97.29             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๓/๒๕๖๒
ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๙๗.๒๙ บาท ๙๗.๒๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ขขง ๑๙๘ เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๒๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,935.07      20,935.07      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๔/๒๕๖๒
ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๒๐,๙๓๕.๐๗ บาท ๒๐,๙๓๕.๐๗ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑ เคร่ือง เหมาะสมภายใน  
ตัดหญ้า วงเงินงบประมาณ

๒๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 260.00           260.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๕/๒๕๖๒
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ๒๖๐.๐๐ บาท ๒๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๒๓ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 521,278.40    521,278.40    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า สหกรณ์โคนมชะอ า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๖/๒๕๖๒
เด็กโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ห้วยทราย จ ากัด ห้วยทราย จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕๒๑,๒๗๘.๔๐ บาท ๕๒๑,๒๗๘.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

 -  ๔  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๔ จัดจ้างซักผ้าท่ีใช้ผูกในงาน 2,520.00        2,520.00        เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๗/๒๕๖๒

รัฐพิธี ๒,๕๒๐.๐๐ บาท ๒,๕๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๕ จัดซ้ือกาแฟส าเร็จรูป 170.00           170.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๘/๒๕๖๒

๑๗๐.๐๐ บาท ๑๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๒๖ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,875.00        1,875.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๙/๒๕๖๒
๑,๘๗๕.๐๐ บาท ๑,๘๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๒๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,600.00        4,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที. หจก.อาร์.เอส.ที. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๒/๒๕๖๒
สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔,๖๐๐.๐๐ บาท ๔,๖๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๓/๒๕๖๒

๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,150.00        1,150.00        เฉพาะเจาะจง หกจ.อาร์.เอส.ที. หกจ.อาร์.เอส.ที. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๔/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑,๑๕๐.๐๐ บาท ๑,๑๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๐ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที หจก.อาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๕/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๔,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑ จัดจ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้า 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโรงกลึงกุ้งปะทิว ร้านโรงกลึงกุ้งปะทิว มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๖/๒๕๖๒
 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที หจก.อาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๗/๒๕๖๒
สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที หจก.อาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๘/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๔ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,518.00        1,518.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๙/๒๕๖๒
๑,๕๑๘.๐๐ บาท ๑,๕๑๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๓๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 904.00           904.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที. หจก.อาร์.เอส.ที. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๐/๒๕๖๒
 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๙๐๔.๐๐ บาท ๙๐๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

 -  ๖  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,050.00        7,050.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที หจก.อาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๐๐๘/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗,๐๕๐.๐๐ บาท ๗,๐๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๓๗ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,730.00        5,730.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๙/๒๕๖๒
   ๕,๗๓๐.๐๐ บาท ๕,๗๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๓๘ จัดจ้างท าป้ายโครงการจัดงาน 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๑/๒๕๖๒
ประเพณีลอยกระทง  ๘๐๐.๐๐ บาท ๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๓๙ จัดจ้างเหมาเคร่ืองเสียง 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิฆัมพร นางสาวฑิฆัมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๒/๒๕๖๒
 เวชกุล เวชกุล ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๔๐ จัดจ้างเช่าไฟหลัก ไฟพัด 15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเทอดศักด์ิ แซ่ต้ัง นายเทอดศักด์ิ แซ่ต้ัง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๒
ไฟปิงปอง ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๔๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงาน 765.05           765.05           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๓/๒๕๖๒
ประเพณีลอยกระทง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๗๖๕.๐๕ บาท ๗๖๕.๐๕ บาท เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

 -  ๗  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงาน 195.00           195.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที. หจก.อาร์.เอส.ที. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๔/๒๕๖๒

ประเพณีลอยกระทง สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๑๙๕.๐๐ บาท ๑๙๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๔๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงาน 968.35           968.35           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๕/๒๕๖๒
ประเพณีลอยกระทง เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙๖๘.๓๕ บาท ๙๖๘.๓๕ บาท เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๔๔ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 19,500.00      19,500.00      เฉพาะเจาะจง บ้านสวย_เฟอร์นิเจอร์ บ้านสวย_เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๒/๒๕๖๒
(เก้าอ้ีแถว ๔ ท่ีน่ัง) ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๔๕ จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ห้องเรียน 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที บริษัทอาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๓/๒๕๖๒
โครงการัฒนาคุณภาพฯ ออโตเมช่ัน ออโตเมช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๔๖ จัดซ้ือแผ่นพ้ืนปูน ขนาด ๒ 9,416.00        9,416.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๔/๒๕๖๒
เมตร ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙,๔๑๖.๐๐ บาท ๙,๔๑๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๔๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,471.70        2,471.70        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๐/๒๕๖๒
 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒,๔๗๑.๗๐ บาท ๒,๔๗๑.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

 -  ๘  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 363.80           363.80           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๐/๒๕๖๒

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓๖๓.๘๐ บาท ๓๖๓.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๔๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 963.00           963.00           เฉพาะเจาะจง หกจ.ปะทิวค้าวัสดุ หกจ.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๒/๒๕๖๒

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 ๙๖๓.๐๐ บาท ๙๖๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๕๐ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 363.80           363.80           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๔/๒๕๖๒
ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓๖๓.๘๐ บาท ๓๖๓.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 288.90           288.90           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๕/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๘๘.๙๐ บาท ๒๘๘.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๒ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 754.35           754.35           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๖/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๕๔.๓๕ บาท ๗๕๔.๓๕ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๓ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 783.24           783.24           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๗/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๘๓.๒๔ บาท ๗๘๓.๒๔ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๙  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๕๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 695.50           695.50           เฉพาะเจาะจง หกจ.ปะทิวค้าวัสดุ หกจ.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๙/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖๙๕.๕๐ บาท ๖๙๕.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 72.76             72.76             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๐/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๒.๗๖ บาท ๗๒.๗๖ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 706.20           706.20           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๑/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๐๖.๒๐ บาท ๗๐๖.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 448.33           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๒/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๗๕๔.๓๕ บาท ๗๕๔.๓๕ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 437.63           437.63           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๓/๒๕๖๒

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔๓๗.๖๓ บาท ๔๓๗.๖๓ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๕๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 85.60             85.60             เฉพาะเจาะจง หกจ.ปะทิวค้าวัสดุ หกจ.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๔/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๘๕.๖๐ บาท ๘๕.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๐  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๐ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๕/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ชุมพร   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,370.50        3,370.50        เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๘/๒๕๖๒

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓,๓๗๐.๕๐ บาท ๓,๓๗๐.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 85.74             85.74             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๙/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๘๕.๗๔ บาท ๘๕.๗๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 15,647.58      15,647.58      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๐/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๑๕,๖๔๗.๕๘ บาท ๑๕,๖๔๗.๕๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 2,069.90        2,069.90        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๑/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๒,๐๖๙.๙๐ บาท ๒,๐๖๙.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 383.87           383.87           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๒/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๓๘๓.๘๗ บาท ๓๘๓.๘๗ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๑  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 2,718.30        2,718.30        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๕/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๒,๗๒๘.๓๐ บาท ๒,๗๒๘.๓๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 2,957.00        2,957.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๖/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๒,๙๕๗.๐๐ บาท ๒,๙๕๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 178.98           178.98           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๗/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๑๗๘.๙๘ บาท ๑๗๘.๙๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๖๙ จัดซ้ือน้ าด่ืม 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๘/๒๕๖๒

 ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๗๐ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๙/๒๕๖๒

๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๗๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,128.85        1,128.85        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๗/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑,๑๒๘.๘๕ บาท ๑,๑๒๘.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน  

  วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๒  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 518.95           518.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๓/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๕๑๘.๙๕ บาท ๕๑๘.๙๕ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๗๓ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้อง 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที บริษัทอาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๐/๒๕๖๒

เรียน (DLTV) ออโตเมช่ัน ออโตเมช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ พศจิกายน ๒๕๖๑
 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ี 19,500.00      19,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวยเฟอร์ ร้านบ้านสวยเฟอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๓/๒๕๖๒

แถว ๔ ท่ีน่ัง) นิเจอร์ นิเจอร์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๗๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานประ 9,416.00        9,416.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๔/๒๕๖๒

เพณีลอยกระทง (แผ่นพ้ืน ๒ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เมตร) ๙,๔๑๖.๐๐ บาท ๙,๔๑๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๗๖ จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีเขตทาง 560,000.00    560,000.00    e-bidding หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๒

โดยก่อสร้างผิวด้วย ASPHAL ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
TIC CONCRETE (แบบรูป ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
รายการละเอียดท่ีก าหนด) วงเงินงบประมาณ

๗๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการศูนย์พัฒนา 1,820.00        1,820.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๗/๒๕๖๒
เด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ๑,๘๒๐.๐๐ บาท ๑,๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

 เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๓  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๘ จัดจ้างวัสดุโครงการจัดงานวัน 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ วรพันธ์ นายวัชรินทร์ วรพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๑/๒๕๖๒

ส าคัญของชาติ (เคร่ืองเสียง) ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๗๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๒/๒๕๖๒

ส าคัญของชาติ (พานดอกไม้) ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๔,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๘๐ จัดจ้างวัสดุโครงการจัดงานวัน 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายภัทราวุฒิ กิตติวา นายภัทราวุฒิ กิตติวา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๔/๒๕๖๒

ส าคัญของชาติ (เช่าชุด) นิช นิช ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 320.00           320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๕/๒๕๖๒

ส าคัญของชาติ ๓๒๐.๐๐ บาท ๓๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘๒ จัดจ้างวัสดุโครงการจัดงานวัน 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๖/๒๕๖๒

ส าคัญของชาติ (ป้าย) ๘๐๐.๐๐ บาท ๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘๓ จัดจ้างวัสดุโครงการป้องกันและ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๘/๒๕๖๒

ลดอุบัติเหตุทางถนน (ป้าย) ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๔  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๘๔ จัดจ้างวัสดุโครงการป้องกันและ 1,300.00        1,300.00        เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๙/๒๕๖๒

ลดอุบัติเหตุทางถนน (เต็นท์, ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
พัดลม) เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๘๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการป้องกันและ 1,080.00        1,080.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๑/๒๕๖๒
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ(ยาสา ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
มัญประจ าบ้าน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘๖ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 5,435.60        5,435.60        เฉพาะเจาะจง บริษัทชุมพรปราณีต บริษัทชุมพรปราณีต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๒/๒๕๖๒

บรรทุกน้ า ๘๐-๙๐๐๗ ชุมพร ยนต์ ยนต์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
 ๕,๔๓๕.๖๐ บาท ๕,๔๓๕.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 732.95           732.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๒/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗๓๒.๙๕ บาท ๗๓๒.๙๕ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๘๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 775.75           775.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๔/๒๕๖๒

ส าคัญของชาติ เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗๗๕.๗๕ บาท ๗๗๕.๗๕ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๘๙ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๒๐/๒๕๖๒

๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๕  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๙๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 14,405.32      14,405.32      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๒/๒๕๖๒

หล่อล่ืน ๑๔,๔๐๕.๓๒ บาท ๑๔,๔๐๕.๓๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๙๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,103.00        4,103.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๔/๒๕๖๒
หล่อล่ืน ๔,๑๐๓.๐๐ บาท ๔,๑๐๓.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๙๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,377.80        4,377.80        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๕/๒๕๖๒
หล่อล่ืน ๔,๓๗๗.๘๐ บาท ๔,๓๗๗.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๙๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 2,826.60        2,826.60        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๖/๒๕๖๒
หล่อล่ืน 2826.6๐ บาท 2826.6๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๙๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 169.68           169.68           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๗/๒๕๖๒
หล่อล่ืน ๑๖๙.๖๘ บาท ๑๖๙.๖๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๙๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 83.04             83.04             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๘/๒๕๖๒
หล่อล่ืน ๘๓.๐๔ บาท ๘๓.๐๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๖  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๙๖ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,000.00      61,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองอิเล็คทริก ร้านแสงทองอิเล็คทริก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๙/๒๕๖๒

(เคร่ืองขยายเสียง) ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๙๗ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 7,390.49        7,390.49        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าชุมพรฯ บริษัทโตโยต้าชุมพรฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๐/๒๕๖๒

๗,๓๙๐.๔๙ บาท ๗,๓๙๐.๔๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน  
วงเงินงบประมาณ

๙๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 83.94             83.94             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๑/๒๕๖๒
หล่อล่ืน ๘๓.๙๔ บาท ๘๓.๙๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

๙๙ จัดจ้างวัสดุโครงการจัดงานวัน 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายจิรัฎฐ์ อิสระวัฒนา นายจิรัฎฐ์ อิสระวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๖/๒๕๖๒
เด็กแห่งชาติ (สปอร์ตประชา นนท์ นนท์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ มกราคม ๒๕๖๒
สัมพันธ์) ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๐๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 2,750.00        2,750.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๗/๒๕๖๒

เด็กแห่งชาติ (น้ าด่ืม,น้ าแข็งฯ) ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๐๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 4,150.00        4,150.00        เฉพาะเจาะจง นางสุนิสา สุดรอด นางสุนิสา สุดรอด มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๘/๒๕๖๒

เด็กแห่งชาติ (ของขวัญ,ของ ๔,๑๕๐.๐๐ บาท ๔,๑๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ มกราคม ๒๕๖๒
รางวัล)   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๗  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๐๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 3,712.00        3,712.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๒/๒๕๖๒

เด็กแห่งชาติ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๒
๓,๗๑๒.๐๐ บาท ๓,๗๑๒.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๓ จัดจ้างวัสดุโครงการอบรม 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๓/๒๕๖๒

คุณธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีฯ ๗๕๐.๐๐ บาท ๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
(ป้าย)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๔ จัดจ้างโครงการอบรมคุณธรรม 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นางนวลฉวี สุทธิศักด์ิ นางนวลฉวี สุทธิศักด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๐/๒๕๖๒

จริยธรรมเจ้าหน้าท่ีฯ(จัดสถาน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ท่ีฝึกอบรม)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๕ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 939.00           939.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๕/๒๕๖๒

๙๓๙.๐๐ บาท ๙๓๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมคุณ 2,322.00        2,322.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๖/๒๕๖๒

ธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีฯ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
(สมุดโน้ต,ปากกา) ๒,๓๒๒.๐๐ บาท ๒,๓๒๒.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๐๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมคุณ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊คแอนด์ฟอร์ด ร้านฟลุ๊คแอนด์ฟอร์ด มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๗/๒๕๖๒
ธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีฯ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
(รูปพร้อมกรอบกรมหลวงฯ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๘  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๐๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมคุณ 90.00             90.00             เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๘/๒๕๖๒

ธรรมจริยธรรมเจ้าหน้าท่ีฯ ๙๐.๐๐ บาท ๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
(ยาสามัญประจ าบ้าน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๙ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๙/๒๕๖๒

๗๕๐.๐๐ บาท ๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๑๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๐/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๑๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,920.00        1,920.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๒๑/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒  มกราคม ๒๕๖๒
๑,๙๒๐.๐๐ บาท ๑,๙๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๑๑๒ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ าศูนย์ 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมปิยโกศล นายวิวัฒน์ ลิมปิยโกศล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๓/๒๕๖๒

บริการประชาชนและนักท่อง ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
เท่ียว เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๑๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00        1,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๔/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
 ๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๑,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  
 วงเงินงบประมาณ

 -  ๑๙  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๑๔ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,258.00        1,258.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๕/๒๕๖๒

๑,๒๕๘.๐๐ บาท ๑,๒๕๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๑๕ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 820.00           820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๗/๒๕๖๒

๘๒๐.๐๐ บาท ๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๑๖ จัดจ้างซ่อมแซมมิกเซอร์ของ 860.00           860.00           เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จันทยงค์ นายสมชาย จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๘/๒๕๖๒

ชุดส่งกระจายเสียงตามสาย ๘๖๐.๐๐ บาท ๘๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๑๗ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 525.00           525.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๙/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๕๒๕.๐๐ บาท ๕๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๑๘ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 390.00           390.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๐/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๓๙๐.๐๐ บาท ๓๙๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๑๙ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๒/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๐  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๒๐ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,345.00        1,345.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๕/๒๕๖๒

๑,๓๔๕.๐๐ บาท ๑,๓๔๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 17,045.64      17,045.64      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๔๗/๒๕๖๒

 ล่ืน (สาธารณสุข) ๑๗,๐๔๕.๖๔ บาท ๑๗,๐๔๕.๖๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 81.84             81.84             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๔๘/๒๕๖๒

ล่ืน (บริหารท่ัวไป/เคหะฯ) ๘๑.๘๔ บาท ๘๑.๘๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 5,681.40        5,681.40        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๔๙/๒๕๖๒

ล่ืน (บริหารท่ัวไป) ๕,๖๘๑.๔๐ บาท ๕,๖๘๑.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,817.90        1,817.90        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๕๐/๒๕๖๒

ล่ืน (งานไฟฟ้า) ๑,๘๑๗.๙๐ บาท ๑,๘๑๗.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 2,683.92        2,683.92        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๕๑/๒๕๖๒

ล่ืน (งานป้องกันฯ) ๒,๖๘๓.๙๒ บาท ๒,๖๘๓.๙๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๑  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๒๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 130.00           130.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๖๓/๒๕๖๒

 ๑๓๐.๐๐ บาท ๑๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,219.80        1,219.80        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๖๗/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒  มกราคม ๒๕๖๒
๑,๒๑๙.๘๐ บาท ๑,๒๑๙.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๗๖/๒๕๖๒

 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒  มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๒๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๗๘/๒๕๖๒

 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,433.80        1,433.80        เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๘๕/๒๕๖๒

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
๑,๔๓๓.๘๐ บาท ๑,๔๓๓.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๒/๒๕๖๒

 ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๒  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๓๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 166.08           166.08           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๓/๒๕๖๒

ล่ืน (บริหารงานคลัง) ๑๖๖.๐๘ บาท ๑๖๖.๐๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,905.40        1,905.40        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๔/๒๕๖๒

ล่ืน (งานไฟฟ้าถนน) ๑,๙๐๕.๔๐ บาท ๑,๙๐๕.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 166.08           166.08           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๕/๒๕๖๒

ล่ืน (บริหารท่ัวไป/เคหะฯ) ๑๖๖.๐๘ บาท ๑๖๖.๐๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,603.80        1,603.80        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๖/๒๕๖๒

ล่ืน (บริหารท่ัวไป/รักษาฯ) ๑,๖๐๓.๘๐ บาท ๑,๖๐๓.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 2,662.00        2,662.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๗/๒๕๖๒

ล่ืน (บริหารท่ัวไป) ๒,๖๖๒.๐๐ บาท ๒,๖๖๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 14,691.04      14,691.04      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๘/๒๕๖๒

ล่ืน (ก าจัดขยะมูลฝอยฯ) ๑๔,๖๙๑.๐๔ บาท ๑๔,๖๙๑.๐๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๓  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๓๘ จัดจ้างท าป้ายโครงการจัดงาน 6,250.00        6,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๒/๒๕๖๒

วันเด็กแห่งชาติ ๖,๒๕๐.๐๐ บาท ๖,๒๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๓๙ จัดจ้างเช่าเต็นท์โครงการจัด 22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๓/๒๕๖๒

งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๐ จัดจ้างเช่าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญนกภรณ์ฯ นางสาวธัญนกภรณ์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๔/๒๕๖๒

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๑ จัดซ้ือของขวัญ 9,580.00        9,580.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิรภาดาฯ นางสาววิรภาดาฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๕/๒๕๖๒

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๙,๕๘๐.๐๐ บาท ๙,๕๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๒ จัดซ้ือของขวัญ 13,160.00      13,160.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๖/๒๕๖๒

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๓,๑๖๐.๐๐ บาท ๑๓,๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๓ จัดจ้างเหมาเช่ารถโดยสาร 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นางโสรัตน์ รังสิยาวรา นางโสรัตน์ รังสิยาวรา มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๐/๒๕๖๒

 นนท์ นนท์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๔  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๔๔ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,560.00      25,560.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๑/๒๕๖๒

 ๒๕,๒๖๐.๐๐ บาท ๒๕,๒๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๕ จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 61,000.00      61,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองอิเล็กทรอ ร้านแสงทองอิเล็กทรอ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๒/๒๕๖๒

(เคร่ืองขยายเสียง) นิกส์ นิกส์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00        9,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๓/๒๕๖๒

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๗ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,450.00        9,450.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๔/๒๕๖๒

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๙,๔๕๐.๐๐ บาท ๙,๔๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,820.00        5,820.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๕/๒๕๖๒

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๕,๘๒๐.๐๐ บาท ๕,๘๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๔๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,250.00        8,250.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๖/๒๕๖๒

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๘,๒๕๐.๐๐ บาท ๘,๒๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๕  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๕๐ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมาย 26,245.66      26,245.66      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าชุมพร บริษัทโตโยต้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๙/๒๕๖๒

เลขทะเบียน บจ ๑๔๑๗ ชุมพร จ ากัดฯ จ ากัดฯ ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
๒๖,๒๔๕.๖๖ บาท ๒๖,๒๔๕.๖๖ บาท เหมาะสมภายใน  

 วงเงินงบประมาณ
๑๕๑ จัดซ้ือวัสดก่อสร้าง 1,219.80        1,219.80        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๖/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 ๑,๒๑๙.๘๐ บาท ๑,๒๑๙.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๕๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 207.58           207.58           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๘/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๐๗.๕๘ บาท ๒๐๗.๕๘ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๕๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,712.90        3,712.90        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๙/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓,๗๑๒.๙๐ บาท ๓,๗๑๒.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๕๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 647.35           647.35           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๐/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖๔๗.๓๕ บาท ๖๔๗.๓๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 214.00           214.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๑/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๑๔.๐๐ บาท ๒๑๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๖  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๕๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม 1,250.00        1,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ ร้านกาญจนาครุภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๓/๒๕๖๒

พัฒนาการของเด็กเล็ก ๑,๒๕๐.๐๐ บาท ๑,๒๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม 2,660.00        2,660.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๔/๒๕๖๒

พัฒนาการของเด็กเล็ก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒,๖๖๐.๐๐ บาท ๒,๖๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม 1,780.20        1,780.20        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๕/๒๕๖๒

พัฒนาการของเด็กเล็ก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑,๗๘๐.๒๐ บาท ๑,๗๘๐.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๕๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 556.40           556.40           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๖/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕๕๖.๔๐ บาท ๕๕๖.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 529.65           529.65           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๗/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕๒๙.๖๕ บาท ๕๒๙.๖๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 74.90             74.90             เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๘/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗๔.๙๐ บาท ๗๔.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๗  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖๒ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,091.40        1,091.40        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๐/๒๕๖๒

เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
1,091.4๐ บาท 1,091.4๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๖๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการส่งเสริม 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๑๙๓/๒๕๖๒

พัฒนาการของเด็กเล็ก ๑๐๐.๐๐ บาท ๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๔ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 11,319.00      11,319.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๐๔๑/๒๕๖๒

 หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร จ ากัด ชุมพร จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ชุมพร 11,319.๐๐ บาท 11,319.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๕ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 98,700.00      98,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์การช่าง ร้านรุ่งโรจน์การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๐๔๒/๒๕๖๒

 หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๐๗ ๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท ๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๖ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 22,238.88      22,238.88      เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีตยนต์ชุมพร ร้านปราณีตยนต์ชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๓/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๑ ๒๒,๒๓๘.๘๘ บาท ๒๒,๒๓๘.๘๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ชุมพร   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๖๗ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,950.00      11,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๔/๒๕๖๒

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๘  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๖๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 123.05           123.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๔๙/๒๕๖๒

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 ๑๒๓.๐๕ บาท ๑๒๓.๐๕ บาท เหมาะสมภายใน  

                                                                                                                                                                                                                                         วงเงินงบประมาณ
๑๖๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรม 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๐/๒๕๖๒

และส่งเสริมการเรียนรู้นอก ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ห้องเรียนของเด็กเล็ก   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๗๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรม 235.00           235.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๑/๒๕๖๒

และส่งเสริมการเรียนรู้นอก ๒๓๕.๐๐ บาท ๒๓๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ห้องเรียนของเด็กเล็ก   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๗๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรม 675.00           675.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๒/๒๕๖๒

และส่งเสริมการเรียนรู้นอก ๖๗๕.๐๐ บาท ๖๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
ห้องเรียนของเด็กเล็ก   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๗๒ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์  นายวิวัฒน์  มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๒/๒๕๖๒

ลิมปิยโกศล ลิมปิยโกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๔/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๒๙  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๗๔ ค่าบริการต่ออายุเว็บไซค์ฯ 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเรดด้ีแพลนเน็ต บริษัทเรดด้ีแพลนเน็ต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๙/๒๕๖๒

จ ากัด จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๕ จัดจ้างซักผ้า 1,360.00        1,360.00        เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๒/๒๕๖๒

๑,๓๖๐.๐๐ บาท ๑,๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,445.00        3,445.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๔/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๓,๔๔๕.๐๐ บาท ๓,๔๔๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๗ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,800.00        2,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๖/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒,๘๐๐.๐๐ บาท ๒,๘๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๘ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๘/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ มีนาคม๒๕๖๒
ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๙ จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 2,830.00        2,830.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๙/๒๕๖๒

ขขง ๑๙๘ ชุมพร ๒,๘๓๐.๐๐ บาท ๒,๘๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๐  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๘๐ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 125.00           125.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๐/๒๕๖๒

๑๒๕.๐๐ บาท ๑๒๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๘๑ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,416.00        1,416.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๑/๒๕๖๒

๑,๔๑๖.๐๐ บาท ๑,๔๑๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘๒ จัดซ้ือพวงมาลา 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด(นิ) ร้านดอกไม้สด(นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๐๙/๒๕๖๒

๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 345.00           345.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๒๑๑/๒๕๖๒

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๓๔๕.๐๐ บาท ๓๔๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘๔ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที. บริษัทอาร์.เอส.ที. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๓/๒๕๖๒

เอกสาร (เปล่ียนชุดรางบน) ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๘๕ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที. บริษัทอาร์.เอส.ที. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๓/๒๕๖๒

เอกสาร (เปล่ียนชุดรางบน) ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๑  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๘๖ ค่าวัสดุส านักงาน 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๐/๒๕๖๒

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๘๗ ค่าวัสดุส านักงาน 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๑/๒๕๖๒

 ๑๐๐.๐๐ บาท ๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๘๘ จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,500.00        9,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที. บริษัทอาร์.เอส.ที. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๐/๒๕๖๒

 ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๘๙ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 5,070.00        5,070.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๖/๒๕๖๒

 ๕,๐๗๐.๐๐ บาท ๕,๐๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๙๐ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,046.00      25,046.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๗/๒๕๖๒

 ๒๕,๐๔๖.๐๐ บาท ๒๕,๐๔๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๙๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,950.00      11,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๘/๒๕๖๒

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๒  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๙๒ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 12,045.00      12,045.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๒/๒๕๖๒

ขนส่ง ชุมพร ชุมพร ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๒,๐๔๕.๐๐ บาท ๑๒,๐๔๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๙๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 92.04             92.04             เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๐/๒๕๖๒

งานบริหารงานคลัง ๙๒.๐๔ บาท ๙๒.๐๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๙๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 361.56           361.56           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๗/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ๓๖๑.๕๖ บาท ๓๖๑.๕๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
สาธารณสุข   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๙๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,672.74      14,672.74      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๕/๒๕๖๒

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง ๑๔,๖๗๒.๗๔ บาท ๑๔,๖๗๒.๗๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ปฏิกูล   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๑๙๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,218.00        4,218.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๘/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไป ๔,๒๑๘.๐๐ บาท ๔,๒๑๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,285.80        5,285.80        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๖/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับรักษา ๕,๒๘๕.๘๐ บาท ๕,๒๘๕.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ความสงบภายใน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๓  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๙๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,218.00        4,218.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๘/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ ๔,๒๑๘.๐๐ บาท ๔,๒๑๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
และชุมชน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,285.80        5,285.80        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๖/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับรักษา ๕,๒๘๕.๘๐ บาท ๕,๒๘๕.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ความสงบภายใน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๐ จัดซ้ือน้ าด่ืม 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๔/๒๕๖๒

๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,989.40        1,989.40        เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๙/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ ๑,๙๘๙.๔๐ บาท ๑,๙๘๙.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ชุมชน   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๐๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๕/๒๕๖๒

 ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ เมษายน ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๐๓ จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙/๒๕๖๒

 ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๔  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๐๔ จัดซ้ือดอกไม้และโอเอซีส 12,910.00      12,910.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิดอกไม้สด ร้านนิดอกไม้สด มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐/๒๕๖๒

 ๑๒,๙๑๐.๐๐ บาท ๑๒,๙๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๕ จัดจ้างแต่งหน้าท าผมพร้อมเช่า 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภัทรวุฒิ กิติวานิช นายภัทรวุฒิ กิติวานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑/๒๕๖๒

ชุดนางสงกรานต์และผู้ถือป้าย ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๖ จัดจ้างซักผ้าส าหรับใช้ในงาน 1,360.00        1,360.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี  เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๑/๒๕๖๒

รัฐพิธี ๑,๓๖๐.๐๐ บาท ๑,๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๗ จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข 26,670.00      26,670.00      เฉพาะเจาะจง คลีนิกหมอกัน คลีนิกหมอกัน มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓/๒๕๖๒

บ้า ๒๖,๒๗๐.๐๐ บาท ๒๖,๒๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๐๘ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 13,356.00      13,356.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๔/๒๕๖๒

รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะ ชุมพร ชุมพร ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
เบียน ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร ๑๓,๓๕๖.๐๐ บาท ๑๓,๓๕๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๙ จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ีรถบรรทุกน้ า 5,900.00        5,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕/๒๕๖๒

๕๐๒๗๔ ชุมพร ๕,๙๐๐.๐๐ บาท ๕,๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๕ -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑๐ จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาฯ 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจน์พาณิชย์ ร้านกาญจน์พาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖/๒๕๖๒

(เคร่ืองรับวิทยุฯ) ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,531.92      22,531.92      เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๒/๒๕๖๒

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง ๒๒,๕๓๑.๙๒ บาท ๒๒,๕๓๑.๙๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ปฏิกูล   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90.00             90.00             เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๕/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ ๙๐.๐๐ บาท ๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
และชุมชน   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,660.16        4,660.16        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๔/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไป ๔,๖๖๐.๑๖ บาท ๔,๖๖๐.๑๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,566.60        6,566.60        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๖/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับรักษา ๖,๕๖๖.๖๐ บาท ๖,๕๖๖.๖๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ความสงบภายใน   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90.00             90.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๗/๒๕๖๒

งานบริหารงานคลัง ๙๐.๐๐ บาท ๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๖  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,006.90        2,006.90        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๘/๒๕๖๒

งานไฟฟ้าถนน ๒,๐๐๖.๙๐ บาท ๒,๐๐๖.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90.24             90.24             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๓/๒๕๖๒

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ ๙๐.๒๔ บาท ๙๐.๒๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
สาธารณสุข   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๘ จัดจ้างท าป้ายพระราชพิธีบรม 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๘/๒๕๖๒

ราชาภิเษก ร.๑๐ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,670.00        1,670.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง  ๓๑๙/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๑,๖๗๐.๐๐ บาท ๑,๖๗๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๒๐ จัดซ้ือธงราว (ธงชาติ,ธงตรา 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓/๒๕๖๒

สัญลักษณ์) สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๒๑ จัดซ้ือกระดาษบรู๊ฟ 50.00             50.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๓/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕๐.๐๐ บาท ๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๗  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๒๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสันติ  พุทธาราม นายสันติ  พุทธาราม มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๖/๒๕๖๒

 ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๓ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๗/๒๕๖๒

 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๔ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,400.00        3,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๘/๒๕๖๒

 ๓,๔๐๐.๐๐ บาท ๓,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๙/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,870.00        1,870.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๐/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๑,๘๗๐.๐๐ บาท ๑,๘๗๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๒๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,367.00        1,367.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๑/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๑,๓๖๗.๐๐ บาท ๑,๓๖๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๘  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๒๘ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๒/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 374.50           374.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๓/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๓๗๔.๕๐ บาท ๓๗๔.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 304.95           304.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๔/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓๐๔.๙๕ บาท ๓๐๔.๙๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๑ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 347.75           347.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๕/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓๔๗.๗๕ บาท ๓๔๗.๗๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 165.85           165.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๖/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๖๕.๘๕ บาท ๑๖๕.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๓๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 215.07           215.07           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๗/๒๕๖๒

 215.07 บาท 215.07 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๓๙  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๓๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,923.00        3,923.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๐/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๓,๙๒๓.๐๐ บาท ๓,๙๒๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00        1,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๑/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๑,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๓๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 272.85           272.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๒/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๒๗๒.๘๕ บาท ๒๗๒.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๓๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 716.90           716.90           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๓/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๗๑๖.๙๐ บาท ๗๑๖.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๓๘ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 590.00           590.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๕/๒๕๖๒

 ๕๙๐.๐๐ บาท ๕๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๓๙ จัดซ้ือวัสดก่อสร้าง 45,000.00      45,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญชัย ร้าน ส.เจริญชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๗/๒๕๖๒

 ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๐  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๔๐ จัดซ้ือพระฉายาลักษณ์สมเด็จ 1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์คัลเลอร์ ร้านอินเตอร์คัลเลอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๔/๒๕๖๒

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ แลบ แลบ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑,๗๐๐.๐๐ บาท ๑,๗๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๔๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,450.00      17,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๙/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๗,๔๕๐.๐๐ บาท ๑๗,๔๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๔๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,490.00        9,490.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๗๐/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ๙,๔๙๐.๐๐ บาท ๙,๔๙๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๔๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12,165.90      12,165.90      เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๗๑๕/๒๕๖๒

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๒,๑๖๕.๙๐ บาท ๑๒,๑๖๕.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๔๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 21,600.00      21,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญชัย ร้าน ส.เจริญชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง 73/๒๕๖๒

 21,600.00 บาท 21,600.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา   4 มิถุนายน 2562
, เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๔๕ จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงฯ 99,600.00      99,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคเก็ทฯ บริษัทเทคเก็ทฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง 75/๒๕๖๒

 99,600.00 บาท 99,600.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  5 มิถุนายน 2562
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๑  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๔๖ จัดซ้ือเติมน้ ายาถังดับเพลิงฯ 15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเทคเก็ทฯ บริษัทเทคเก็ทฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง 76/๒๕๖๒

 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  5 มิถุนายน 2562
   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๔๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,120.00        4,120.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรท์มิกซ์ จ ากัด บริษัท ไรท์มิกซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้อง 291/๒๕๖๒

 4,120.00 บาท 4,120.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  6 มิถุนายน 2562
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๔๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการผึกอบรม 4,900.00        4,900.00        เฉพาะเจาะจง นางจินตนา มาตย์สถิตย์ นางจินตนา มาตย์สถิตย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 333/๒๕๖๒

อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้น า 4,900.00 บาท 4,900.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  17 มิถุนายน 2562
ชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔๙ จัดจ้างท าอาหารกลางวัน, 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.นาถนัดดา รอบคอบ น.ส.นาถนัดดา รอบคอบ มีคุณสมบัติถูกต้อง 7๗/๒๕๖๒

อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  17 มิถุนายน 2562
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการผึกอบรม 1,175.00        1,175.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอ่ียวฮวด ร้านล้ิมเอ่ียวฮวด มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓40/๒๕๖๒

อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้น า 1,175.00 บาท 1,175.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  17 มิถุนายน 2562
ชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๑ จัดจ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรม 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง 341/๒๕๖๒

อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้น า 400.00 บาท 400.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  17 มิถุนายน 2562
ชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๒  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๕๒ จัดจ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรม 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง 342/๒๕๖๒

ให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและ 500.00 บาท 500.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  17 มิถุนายน 2562
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๕๓ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,100.00        6,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง 79/๒๕๖๒

 6,100.00 บาท 6,100.00 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  24 มิถุนายน 2562
   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๕๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการผึกอบรม 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓51/๒๕๖๒

อาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้น า สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  17 มิถุนายน 2562
ชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 321.00           321.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 373/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  28 มิถุนายน 2562
 321.00 บาท 321.00 บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๖ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 454.75           454.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓74/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  28 มิถุนายน 2562
454.75 บาท 454.75 บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,855.38        1,855.38        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง 375/๒๕๖๒

 เทค เทค ครบถ้วนเสนอราคา  28 มิถุนายน 2562
1,855.38 บาท 1,855.38 บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๓  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๕๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 14,024.22      14,024.22      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๔/๒๕๖๒

ล่ืน (งานก าจัดขยะฯ) ๑๔,๐๒๔.๒๒ บาท ๑๔,๐๒๔.๒๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 171.84           171.84           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๕/๒๕๖๒

ล่ืน (งานบริหารท่ัวไป/สาธารณ ๑๗๑.๘๔ บาท ๑๗๑.๘๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
สุขฯ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 7,437.40        7,437.40        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๖/๒๕๖๒

ล่ืน (งานบริหารท่ัวไป/รักษา ๗,๔๓๗.๔๐ บาท ๗,๔๓๗.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
ความสงบภายใน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 2,687.00        2,687.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๗/๒๕๖๒

ล่ืน (งานบริหารท่ัวไป) ๒,๖๘๗.๐๐ บาท ๒,๖๘๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 966.70           966.70           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๘/๒๕๖๒

ล่ืน (งานไฟฟ้าถนน) ๙๖๖.๗๐ บาท ๙๖๖.๗๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 85.77             85.77             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๙/๒๕๖๒

ล่ืน (งานบริหารงานคลัง) ๘๕.๗๗ บาท ๘๕.๗๗ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๔  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๖๔ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๓/๒๕๖๒

 กรกรฎาคม ๒๕๖๒ ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๕ จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน 170.00           170.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๔/๒๕๖๒

 กรกฎาคม ๒๕๖๒(บริหาร ๑๗๐.๐๐ บาท ๑๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กรกฎาคม 2562
ท่ัวไป)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๖ เช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดานและ 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๘/๒๕๖๒

พัดลมเพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ กรกฎาคม 2562
ประเพณีเข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๗ เช่าเคร่ืองเสียงเพ่ือใช้ในโครง 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๙/๒๕๖๒

การจัดงานประเพณีเข้าพรรษาฯ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ กรกฎาคม 2562
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๘ จัดซ้ือดอกไม้ฯเพ่ือใช้ในโครง 1,240.00        1,240.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิดอกไม้สด ร้านนิดอกไม้สด มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๐/๒๕๖๒

การจัดงานประเพณีเข้าพรรษาฯ ๑,๒๔๐.๐๐ บาท ๑,๒๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ กรกฎาคม 2562
(พิธีหล่อเทียน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๙ จัดจ้างท าป้ายเพ่ือใช้ในโครงการ 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง 3๗๓/๒๕๖๒

จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาฯ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๕  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๗๐ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,550.00        2,550.00        เฉพาะเจาะจง นายชณัฐภาค นายชณัฐภาค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๒/๒๕๖๒

(กระจกฯ) แท่นเผือก แท่นเผือก ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒,๕๕๐.๐๐ บาท ๒,๕๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๗๑ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 57,540.00      57,540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๐/๒๕๖๒

๕๗,๕๔๐.๐๐ บาท ๕๗,๕๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗๒ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 18,260.00      18,260.00      เฉพาะเจาะจง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๑/๒๕๖๒

กระเช้า หมายเลขทะเบียน ๑๘,๒๖๐.๐๐ บาท ๑๘,๒๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘๐-๘๔๑๖ ชุมพร   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๗๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,506.00        1,506.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๓/๒๕๖๒

 ๑,๕๐๖.๐๐ บาท ๑,๕๐๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๗๔ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 620.00           620.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๕/๒๕๖๒

ขนส่ง ๖๒๐.๐๐ บาท ๖๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กรกฎาคม 2562
   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๒๗๕ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 3,890.00        3,890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๖/๒๕๖๒

 ๓,๘๙๐.๐๐ บาท ๓,๘๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙  กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๖  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๗๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,950.00      11,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๒/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กรกฎาคม 2562
 ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗๗ จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า 2,800.00        2,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๔/๒๕๖๒

๒,๘๐๐.๐๐ บาท ๒,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙  กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗๘ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 2,950.00        2,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ มีคุณสมบัติถูกต้อง 3๖๘/๒๕๖๒

ขนส่ง ๒,๙๕๐.๐๐ บาท ๒,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗๙ จัดจ้างแต่งหน้าท าผมพร้อม 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายภัทรวุฒิ กิติวานิช นายภัทรวุฒิ กิติวานิช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๙/๒๕๖๒

เช่าชุดเพ่ือใช้ในโครงการ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑  กรกฎาคม 2562
จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๐ จัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง เพ่ือใช้ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง 3๖๕/๒๕๖๒

ในโครงการจัดงานประเพณี ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๑ จัดซ้ือดอกไม้ฯเพ่ือใช้ในโครง 3,470.00        3,470.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนิดอกไม้สด ร้านนิดอกไม้สด มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๖/๒๕๖๒

การจัดงานประเพณีเข้า ๓,๔๗๐.๐๐ บาท ๓,๔๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พรรษาฯ (แห่เทียน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๗  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๘๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,500.00        2,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง 3๖๗/๒๕๖๒

ในโครงการจัดงานประเพณี สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเข้าพรรษาฯ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๓ เช่าเคร่ืองเสียงเพ่ือใช้ในโครง 1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๒/๒๕๖๒

จัดงานประเพณีวันเข้า ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พรรษาฯ (แห่เทียน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๔ จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๒/๒๕๖๒

 กรกรฎาคม ๒๕๖๒ ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๕ จัดจ้างซักผ้าท่ีใช้ในงานรัฐพิธี 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๔/๒๕๖๒

๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๖ จัดซ้ือกระเช้าไฟเบอร์กลาส 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทพีรณัฐอิควิป บริษัทพีรณัฐอิควิป มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๕/๒๕๖๒

ส าหรับรถกระเช้าไฟฟ้า เม้นท์ จ ากัด เม้นท์ จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม 2562
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๗ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 7,660.00        7,660.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอราวัณ ร้านเอราวัณ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๖/๒๕๖๒

 ๗,๖๖๐.๐๐ บาท ๗,๖๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม 2562
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๘  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๘๘ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 650.00           650.00           เฉพาะเจาะจง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๑/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ๖๕๐.๐๐ บาท ๖๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ กรกฎาคม 2562
ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๙ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย มีคุณสมบัติถูกต้อง 3๗๑/๒๕๖๒

ตลาดสด โกศล โกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๐ จัดจ้างติดต้ังไฟประดับบริเวณ 5,000.00        5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ช่ืนแดง นายสมชาย ช่ืนแดง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๗/๒๕๖๒

ถนนเจริญรัฐ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,681.70        5,681.70        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาฯ หจก.ก.วัฒนาฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๘/๒๕๖๒

 ๕,๖๘๑.๗๐ บาท ๕,๖๘๑.๗๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๙/๒๕๖๒

 สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,150.00        2,150.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๑/๒๕๖๒

ในโครงการกีฬานักเรียน  ๒,๑๕๐.๐๐ บาท ๒,๑๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม 2562
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๔๙  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๙๔ จัดจ้างท าป้ายเพ่ือใช้ในโครงการ 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๑/๒๕๖๒

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้ ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๖ สิงหาคม 2562
องค์ราชัน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 3,066.00        3,066.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอราวัณ ร้านเอราวัณ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๗/๒๕๖๒

ในโครงการแข่งขันกีฬา ๓,๐๖๖.๐๐ บาท ๓,๐๖๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ สิงหาคม 2562
นักเรียน เยาวชนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 890.00           890.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๙/๒๕๖๒

ในโครงการจัดงานวันส าคัญ สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ สิงหาคม 2562
ของชาติฯ ๘๙๐.๐๐ บาท ๘๙๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๗ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 71,895.44      71,895.44      เฉพาะเจาะจง หจก.ชุมพรปราณีต หจก.ชุมพรปราณีต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๘๙/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ยนต์ ยนต์ ครบถ้วนเสนอราคา    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ๗๑,๘๙๕.๔๔ บาท ๗๑,๘๙๕.๔๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๘ จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน 120.00           120.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๔/๒๕๖๒

  สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๒๐.๐๐ บาท ๑๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ สิงหาคม  2562
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๓/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา    ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ๖,๕๐๐.๐๐ บาท ๖,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๐  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๐๐ จัดจ้างท าป้ายเพ่ือใช้ในโครงการ 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๑/๒๕๖๒

ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมฯ ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๓ สิงหาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐๑ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 870.00           870.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๙/๒๕๖๒

๘๗๐.๐๐ บาท ๘๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๓ สิงหาคม 2562
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐๒ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฯ 7,700.00        7,700.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา ขาวศรี น.ส.สุชาดา ขาวศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๐/๒๕๖๒

๗,๗๐๐.๐๐ บาท ๗,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐๓ จัดซ้ือชุดกีฬา 10,470.00      10,470.00      เฉพาะเจาะจง ร้านมินิซอคเกอร์ ร้านมินิซอคเกอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๑/๒๕๖๒

๑๐,๔๗๐.๐๐ บาท ๑๐,๔๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐๔ จัดจ้างอาหารกลางวันพร้อม 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง นางแววตา หนูทิมทอง นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๕/๒๕๖๒

เคร่ืองด่ืมเพ่ือใช้ในโครงการ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
อบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐๕ จัดซ้ืออาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๖/๒๕๖๒

เพ่ือใช้ในโครงการอบรมให้ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ สิงหาคม 2562
ความรู้หมอหมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๑  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๐๖ จัดจ้างท าป้ายเพ่ือใช้ในโครงการ 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๘/๒๕๖๒

อบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้านฯ ๗๕๐.๐๐ บาท ๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๙/๒๕๖๒

อบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้านฯ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๓๐๘ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,435.00        1,435.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๐/๒๕๖๒

๑,๔๓๕.๐๐ บาท ๑,๔๓๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๐๙ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๗/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๓๑๐ จัดจ้างซักผ้าท่ีใช้ในงานรัฐพิธี 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๑/๒๕๖๒

๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๓๑๑ จัดจ้างเหมารถโดยสารปรับ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมณฑล ปัญญา นายมณฑล ปัญญา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๒/๒๕๖๒

อากาศฯ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๒  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑๒ จัดซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน 495.00           495.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๐/๒๕๖๒

เพ่ือใช้ในโครงการฝึกอบรม ๔๙๕.๐๐ บาท ๔๙๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๙ สิงหาคม  2562
ปฏิบัติธรรมฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๑๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 665.00           665.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๐/๒๕๖๒

ในโครงการอบรมและแลก สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
เปล่ียนการเรียนรู้ฯ ๖๖๕.๐๐ บาท ๖๖๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๑๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 4,200.00        4,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา ขาวศรี น.ส.สุชาดา ขาวศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๕/๒๕๖๒

ในโครงการอบรมให้ความรู้ ๔,๒๐๐.๐๐ บาท ๔,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๑๕ จัดจ้างท าป้ายเพ่ือใช้ในโครงการ 625.00           625.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๖/๒๕๖๒

อบรมให้ความรู้การปฐมพยา ๖๒๕.๐๐ บาท ๖๒๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
บาลเบ้ืองต้น   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๑๖ จัดจ้างท าป้ายเพ่ือใช้ในโครงการ 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๒/๒๕๖๒

อบรมและแลกเปล่ียนการ ๗๐๐.๐๐ บาท ๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรียนรู้ฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๑๗ จัดจ้างท าข้าวกล่องพร้อม 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นางแววตา หนูทิมทอง นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๓/๒๕๖๒

เคร่ืองด่ืมเพ่ือใช้ในโครงการ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
ให้ความรู้การปฐมพยาบาล   เหมาะสมภายใน
เบ้ืองต้น วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๓  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๔/๒๕๖๒

ในโครงการให้ความรู้การปฐม ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
พยาบาลเบ้ืองต้น   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๑๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรประเสริฐฯ หจก.พรประเสริฐฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๓/๒๕๖๒

ในโครงการอบรมและแลก ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เปล่ียนการเรียนรู้ฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 3,004.00        3,004.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๘/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานก าจัดขยะมูล ๓,๐๐๔.๐๐ บาท ๓,๐๐๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
ฝอยฯ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๑ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 2,813.03        2,813.03        เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าชุมพรฯ บริษัทโตโยต้าชุมพรฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๓/๒๕๖๒

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ๒,๘๑๓.๐๓ บาท ๒,๘๑๓.๐๓ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ทะเบียน กข ๕๙๔๔ ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 84.00             84.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๗/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานบริหารท่ัวไป/ ๘๔.๐๐ บาท ๘๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
สาธารณสุขฯ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 252.00           252.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๙/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานบริหารงานคลัง) ๒๕๒.๐๐ บาท ๒๕๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๔  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๒๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,454.00        1,454.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๐/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานบริหารท่ัวไป/ ๑,๔๕๔.๐๐ บาท ๑,๔๕๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
รักษาความสงบภายใน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๕ จัดซ้ือเทปสต๊ิกเกอร์สะท้อน 720.00           720.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๖/๒๕๖๒

แสงส าหรับติดรถยนต์ สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๗๒๐.๐๐ บาท ๗๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๖ จัดซ้ือเชือกเพ่ือใช้ในการผูก 304.95           304.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๗/๒๕๖๒

ธงชาติ ๓๐๔.๙๕ บาท ๓๐๔.๙๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,365.85        1,365.85        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๙/๒๕๖๒

๑,๓๖๕.๘๕ บาท ๑,๓๖๕.๘๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 791.80           791.80           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๐/๒๕๖๒

๗๙๑.๘๐ บาท ๗๙๑.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๙ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,660.00        1,660.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๒/๒๕๖๒

๑,๖๖๐.๐๐ บาท ๑,๖๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๕  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๓๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,635.24        4,635.24        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๗/๒๕๖๒

๔,๖๓๕.๒๔ บาท ๔,๖๓๕.๒๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 337.05           337.05           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๕/๒๕๖๒

๓๓๗.๐๕ บาท ๓๓๗.๐๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,377.82        5,377.82        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๔/๒๕๖๒

๕,๓๗๗.๘๒ บาท ๕,๓๗๗.๘๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๓ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 7,522.00        7,522.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๕/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร ชุมพร ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๗,๕๒๒.๐๐ บาท ๗,๕๒๒.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๔ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๖/๒๕๖๒

การแพทย์ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๕ จัดซ้ือน้ ายาก าจัดแมลง 10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๗/๒๕๖๒

๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๖  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๓๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,435.60        5,435.60        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๘/๒๕๖๒

๕,๔๓๕.๖๐ บาท ๕,๔๓๕.๖๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๗ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 48,900.00      48,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๙๙/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท ๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๘ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,900.00      15,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๐/๒๕๖๒

 สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท ๑๕,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,051.00        1,051.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๖/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานบริหารท่ัวไป) ๑,๐๕๑.๐๐ บาท ๑,๐๕๑.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,666.00        3,666.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๘/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๓,๖๖๖.๐๐ บาท ๓,๖๖๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๑ จัดซ้ืออาหารว่างพร้อมเคร่ือง 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญ์นภัส น.ส.ธัญญ์นภัส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๕/๒๕๖๒

ด่ืม เพ่ือใช้ในโครงการอบรม ธนันท์คณารัตน์ ธนันท์คณารัตน์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ส่งเสริมพัฒนาครูฯ ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๗  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๔๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,074.00        2,074.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๖/๒๕๖๒

ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการครูฯ สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒,๐๗๔.๐๐ บาท ๒,๐๗๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 3,175.00        3,175.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๖/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานบริหารท่ัวไป) ๓,๑๗๕.๐๐ บาท ๓,๑๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 7,522.00        7,522.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๗/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานก าจัดขยะมูล ๗,๕๒๒.๐๐ บาท ๗,๕๒๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ฝอยฯ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 85.00             85.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๘/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานบริหารท่ัวไป/ ๘๕.๐๐ บาท ๘๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
เคหะและชุมชน)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 940.00           940.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สามพ่ีน้องออย์ล หจก.สามพ่ีน้องออย์ล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๙/๒๕๖๒

หล่อล่ืน (งานไฟฟ้าถนน) ๙๔๐.๐๐ บาท ๙๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๗ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือน 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๘/๒๕๖๒

   กันยายน ๒๕๖๒ ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๘  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๔๘ จัดซ้ือน้ าด่ืม ประจ าเดือน 160.00           160.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๙/๒๕๖๒

  กันยายน ๒๕๖๒ ๑๖๐.๐๐ บาท ๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๙ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 2,450.00        2,450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๒/๒๕๖๒

๒,๔๕๐.๐๐ บาท ๒,๔๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๐ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,100.00        1,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๕/๒๕๖๒

๑,๑๐๐.๐๐ บาท ๑,๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 240.75           240.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๐/๒๕๖๒

๒๔๐.๗๕ บาท ๒๔๐.๗๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๒ จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 3,638.00        3,638.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๒/๒๕๖๒

ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ฯ ๓,๖๓๘.๐๐ บาท ๓,๖๓๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กันยายน ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,570.00        8,570.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๓/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กันยายน ๒๕๖๒
 ๘,๕๗๐.๐๐ บาท ๘,๕๗๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๕๙  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๕๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 1,110.00        1,110.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๔/๒๕๖๒

ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๑๑๐.๐๐ บาท ๑,๑๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ กันยายน ๒๕๖๒
เทิดไท้องค์ราชัน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๕ จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,900.00        7,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๔/๒๕๖๒

(เคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น) สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๗,๙๐๐.๐๐ บาท ๗,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๖ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 23,000.00      23,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๕/๒๕๖๒

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ) สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,485.00        8,485.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๖/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๘,๔๘๕.๐๐ บาท ๘,๔๘๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๘ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 185,000.00    185,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๗/๒๕๖๒

(ถังขยะ) ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน  ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๙ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 92,843.90      92,843.90      เฉพาะเจาะจง บริษัทชุมพรปราณีต บริษัทชุมพรปราณีต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๘/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ยนต์ฯ ยนต์ฯ ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ชุมพร ๙๒,๘๔๓.๙๐ บาท ๙๒,๘๔๓.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๐  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖๐ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 6,900.00        6,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๗/๒๕๖๒

(ตู้บานเล่ือนกระจก) นิเจอร์ นิเจอร์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๖,๙๐๐.๐๐ บาท ๖,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๑ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,125.00        7,125.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๘/๒๕๖๒

๗,๑๒๕.๐๐ บาท ๗,๑๒๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,500.00      14,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๙/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๓ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,780.00      43,780.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๐/๒๕๖๒

๔๓,๗๘๐.๐๐ บาท ๔๓,๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๓๖๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000.00      19,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๑/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๕ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 9,600.00        9,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๒/๒๕๖๒

 ขนส่ง (แบตเตอร์ร่ี) ๙,๖๐๐.๐๐ บาท ๙,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๑  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๖๖ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,980.00        6,980.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๓/๒๕๖๒

๖,๙๘๐.๐๐ บาท ๖,๙๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๓๖๗ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,800.00        1,800.00        เฉพาะเจาะจง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๙/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๑ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๓๖๘ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,440.00        2,440.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๐/๒๕๖๒

๒,๔๔๐.๐๐ บาท ๒,๔๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๙ จัดซ้ือเส้ือจราจรสะท้อนแสงฯ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๑/๒๕๖๒

๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,435.00        1,435.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๒/๒๕๖๒

๑,๔๓๕๐.๐๐ บาท ๑,๔๓๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๑ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,310.00        1,310.00        เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๓/๒๕๖๒

๑,๓๑๐.๐๐ บาท ๑,๓๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๒  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๗๒ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดชาดัด 2,270.00        2,270.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทวีรุ่ง ร้านทวีรุ่ง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๔/๒๕๖๒

๒,๒๗๐.๐๐ บาท ๒,๒๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๓ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพ่น 3,820.00        3,820.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเม่ียมเซอร์วิส ร้านพรีเม่ียมเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๕/๒๕๖๒

หมอกควัน ๓,๘๒๐.๐๐ บาท ๓,๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๔ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 2,330.00        2,330.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๖/๒๕๖๒

๒,๓๓๐.๐๐ บาท ๒,๓๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๕ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 820.00           820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า ร้านชัยเจริญการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๗/๒๕๖๒

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๑ ๘๒๐.๐๐ บาท ๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,325.00        4,325.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๘/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๔,๓๒๕.๐๐ บาท ๔,๓๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๗ จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 4,970.00        4,970.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๐/๒๕๖๒

กลจ ๒๔๐ ชุมพร ๔,๙๗๐.๐๐ บาท ๔,๙๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๓  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๗๘ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 3,400.00        3,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๑/๒๕๖๒

พิวเตอร์ สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๓,๔๐๐.๐๐ บาท ๓,๔๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,520.00        1,520.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๒/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๑,๕๒๐.๐๐ บาท ๑,๕๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๐ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๕/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 850.00           850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๘/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๘๕๐.๐๐ บาท ๘๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๒ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 550.00           550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ ร้านเจริญภัณฑ์ ๒ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๓/๒๕๖๒

๕๕๐.๐๐ บาท ๕๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๓ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์หรือ 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๔/๒๕๖๒

การแพทย์ ๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๔  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๘๔ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,988.00        1,988.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๘/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๑,๙๘๘.๐๐ บาท ๑,๙๘๘.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800.00        4,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๗/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๔,๘๐๐.๐๐ บาท ๔,๘๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๘/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๗ จัดซ้ือขาต้ังรูป 2,750.00        2,750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๐/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
๒,๗๕๐.๐๐ บาท ๒,๗๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๘ จัดจ้างซ่อมแซมไมโครโฟน 960.00           960.00           เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จันทยงค์ นายสมชาย จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๒/๒๕๖๒

๙๖๐.๐๐ บาท ๙๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๙ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 780.00           780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๐/๒๕๖๒

 ๗๘๐.๐๐ บาท ๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๕  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๙๐ จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่าย 3,300.00        3,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๓/๒๕๖๒

เอกสาร สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๑ จัดจ้างปรับปรุงสนามศูนย์ 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเพทาย สายหยุด นายเพทาย สายหยุด มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๔/๒๕๖๒

พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๓๙๒ จัดจ้างติดต้ังระบบ GPS รถ 7,740.00        7,740.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กัญญภัทร์ขนส่ง หจก.กัญญภัทร์ขนส่ง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๖/๒๕๖๒

บรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน ๗,๗๔๐.๐๐ บาท ๗,๗๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๘๐-๙๐๐๗ ชุมพร   เหมาะสมภายใน  

วงเงินงบประมาณ
๓๙๓ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 3,600.00        3,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๒/๒๕๖๒

ขนส่ง  สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
 ๓,๖๐๐.๐๐ บาท ๓,๖๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๔ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๘/๒๕๖๒

ขนส่ง  สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๕ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๙/๒๕๖๒

ขนส่ง  สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๖  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๙๖ จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดห้อง 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แก้มศิลป์ฯ หจก.แก้มศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๕/๒๕๖๒

นายกเทศมนตรี ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,530.00        1,530.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์ เอส ที หจก.อาร์ เอส ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๓/๒๕๖๒

สเตช่ัน สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๑,๕๓๐.๐๐ บาท ๑,๕๓๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๘ จัดจ้างถ่ายเอกสาร 3,258.00        3,258.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรก๊อปป้ี ร้านชุมพรก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๔/๒๕๖๒

๓,๒๕๘.๐๐ บาท ๓,๒๕๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,769.16        2,769.16        เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๕/๒๕๖๒

โครงการออกก าลังกายเพ่ือ ๒,๗๖๙.๑๖ บาท ๒,๗๖๙.๑๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
สุขภาพ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๐ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 502.90           502.90           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๖/๒๕๖๒

๕๐๒.๙๐ บาท ๕๐๒.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 64.20             64.20             เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๗/๒๕๖๒

๖๔.๒๐ บาท ๖๔.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๗  -



  วงเงินท่ีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง  รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
ล าดับงาน งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง (บาท) (บาท) วิธีซ้ือ/จ้าง และราคาท่ีเสนอ คัดเลือกและราคา โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๐๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,279.00        2,279.00        เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๑/๒๕๖๒

ในโครงการอบรมและแลก ๒,๒๗๙.๐๐ บาท ๒,๒๗๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
เปล่ียนการเรียนรู้นอกห้อง   เหมาะสมภายใน
เรียนฯ วงเงินงบประมาณ

๔๐๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,595.00        1,595.00        เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๙/๒๕๖๒
๑,๕๙๕.๐๐ บาท ๑,๕๙๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 887.03           887.03           เฉพาะเจาะจง หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ หจก.ก.วัฒนาอินเตอร์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๑/๒๕๖๒

๘๘๗,๐๓ บาท ๘๘๗,๐๓ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 514.00           514.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๒/๒๕๖๒

โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิ ๕๑๔.๐๐ บาท ๕๑๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ปัญญาท้องถ่ิน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๖ จัดจ้างท าป้าย เพ่ือใช้ใน 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๓/๒๕๖๒

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติฯ ๗๐๐.๐๐ บาท ๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๗ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมปิยโกศล นายวิวัฒน์ ลิมปิยโกศล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๔/๒๕๖๒

ตลาดสด ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

 -  ๖๘  -


