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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑ จัดจ้างท าความสะอาดอาคาร 237,360.00    237,360.00    เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัฐ นางรุ่งระวี เรืองหิรัฐ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๑

ส านักงานเทศบาลและอาคาร ๒๓๗,๓๖๐.๐๐ บาท ๒๓๗,๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ป้องกันฯ  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒ จัดจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ 220,800.00    220,800.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี คงสงษ์ นายมนตรี คงสงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๑

หมู่ท่ี ๗ ต.บางสนและหมู่ท่ี ๓ ๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ๒๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว เหมาะสมภายใน
จ.ชุมพร วงเงินงบประมาณ

๓ จัดจ้างเหมาดูแลท าความ 335,500.00    335,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสมเพศ ปรอดทอง นายสมเพศ ปรอดทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๓/๒๕๖๑
สะอาดถนน (กวาดถนน) ๓๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท ๓๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๔ จัดซ้ือต้นดาวเรืองพร้อม 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊คแอนด์ฟอร์ด ร้านฟลุ๊คแอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๕/๒๕๖๑
ประดับตกแต่ง ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ฟอร์ด ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๕ จัดจ้างท าป้ายตักบาตรเทโว 3,600.00         3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๗/๒๕๖๑
วัดเขาเจดีย์ ๓,๖๐๐.๐๐ บาท ๓,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.๑
แบบสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลต าบลปะทิว
ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖ จัดจ้างเช่าเครืองเสียง 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๘/๒๕๖๑

๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๗ จัดจ้างแต่งหน้าเช่าชุด(นางฟ้า 14,300.00      14,300.00      เฉพาะเจาะจง นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๙/๒๕๖๑
เทวดา ยมฑูต จ านวน ๑๘ คน) 14,300.๐๐  บาท 14,300.๐๐  บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๘ จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้วและ 550.00           550.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๐/๒๕๖๑
น้ าแข็ง ๕๕๐.๐๐ บาท ๕๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๙ จัดซ้ือดอกไม้ 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสามัญอาร์.เอส. ห้างหุ้นสามัญอาร์.เอส. มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๑
ที สเตช่ัน ที สเตช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐ จัดซ้ือต้นดาวเรือง(ใส่กระถาง) 42,500.00     42,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๓/๒๕๖๑

จ านวน ๑,๐๐๐ ต้น และต้น ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ดาวเรือง (ใส่ถุง) จ านวน เหมาะสมภายใน
๕๐๐ ต้น วงเงินงบประมาณ

๑๑ จัดจ้างท าพวงมาลา 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.บุญนาค พรหมศรี น.ส.บุญนาค พรหมศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๔/๒๕๖๑
 ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๒ จัดจ้างท าป้ายเชิญชวนประชา 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๕/๒๕๖๑

ชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๓ จัดซ้ือน้ าด่ืม 3,780.00         3,780.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๖/๒๕๖๑
 ๓,๗๘๐.๐๐ บาท ๓,๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๔ จัดจ้างเช่าเต็นท์โดม 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนิคม  จินาอ่อน นายนิคม  จินาอ่อน มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๘/๒๕๖๑
 ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๕ จัดจ้างเหมาผู้บริการน าเต้น 27,000.00      27,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สมหญิง นันทโก น.ส.สมหญิง นันทโก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๐/๒๕๖๑
ออกก าลังกาย ประจ าปี ๒๕๖๑ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
จ านวน ๑๑ เดือน เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 67,837.60      67,837.60      เฉพาะเจาะจง โรงนมกรมหลวงชุมพร โรงนมกรมหลวงชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๑/๒๕๖๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน เขตรอุดมศักด์ิ เขตรอุดมศักด์ิ ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 531,097.00    531,097.00    เฉพาะเจาะจง โรงนมกรมหลวงชุมพร โรงนมกรมหลวงชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๒/๒๕๖๑

โรงเรียนอนุบาลปะทิว ฯ เขตรอุดมศักด์ิ เขตรอุดมศักด์ิ ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๑๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 441.00           441.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๘/๒๕๖๑

พิมพ์) ส านักปลัด ๔๔๑.๐๐ บาท ๔๔๑.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๙/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๒๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๐/๒๕๖๑
พิมพ์) กองการศึกษา ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๒๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 82.74             82.74             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๕/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๘๒.๗๔ บาท ๘๒.๗๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 2,777.60         2,777.60         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๖/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถบรรทุกกระเช้า ๒,๗๗๗.๖๐ บาท ๒,๗๗๗.๖๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 165.48           165.48           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๗/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๖๕.๔๘ บาท ๑๖๕.๔๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,625.84         3,625.84         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๘/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๖๒๕.๘๔ บาท ๓,๖๒๕.๘๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔   เหมาะสมภายใน
และรถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๒๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,052.80         1,052.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๙/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับรถยนต์ หมายเลข ๑,๐๕๒.๘๐ บาท ๑,๐๕๒.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทะเบียน บจ ๑๔๑๗   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 19,373.44      19,373.44      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๐/๒๕๖๑
ล่ืนส าหรับรถหมายเลขทะเบียน ๑๙,๓๗๓.๔๔  บาท ๑๙,๓๗๓.๔๔  บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑,เคร่ือง   เหมาะสมภายใน
ตัดหญ้า,รถบรรทุกน้ า วงเงินงบประมาณ

๒๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 82.74             82.74             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๑/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับจักรยานยนต์ ๘๒.๗๔ บาท ๘๒.๗๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 481.50           481.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 ๔๘๑.๕๐ บาท ๔๘๑.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๙ จัดจ้างท าป้ายสถานท่ีลอย 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๔/๒๕๖๑

กระทง ๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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 จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง ไฟหลัก 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๕/๒๕๖๑

และไฟสปอร์ตไลท์ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๓๑ จัดจ้างซักผ้าผูกในงานรัฐพิธี 2,320.00         2,320.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๖/๒๕๖๑
 2,320.๐๐ บาท 2,320.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๓๒ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,010.00         2,010.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๑/๒๕๖๑
 ๒,๐๑๐.๐๐ บาท ๒,๐๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,390.00         2,390.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒,๓๙๐.๐๐ บาท ๒,๓๙๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔ จัดจ้างท าป้ายไวนิลพระบรม 3,200.00         3,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๓/๒๕๖๑

ฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๓,๒๐๐.๐๐ บาท ๓,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๐ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๔/๒๕๖๑

(โน๊ตบุ๊ค) ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐.๐๐ 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 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 21,000.00      21,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๕/๒๕๖๑

(โน๊ตบุ๊ค) ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๖/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,580.00         7,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๗/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗,๕๘๐.๐๐ บาท ๗,๕๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 54,404.00      54,404.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๘/๒๕๖๑

 ๕๔,๔๐๔.๐๐ บาท ๕๔,๔๐๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วน 6,804.67         6,804.67         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าชุมพร บริษัทโตโยต้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๙/๒๕๖๑

กลาง หมายเลขทะเบียน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กข ๕๙๔๔ ชุมพร จ ากัด จ ากัด เหมาะสมภายใน

๖,๘๐๔.๖๗ บาท ๖,๘๐๔.๖๗ บาท วงเงินงบประมาณ
๔๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,100.00      14,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๐/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔,๑๐๐.๐๐ บาท ๑๔,๑๐๐.๐๐ 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 จัดซ้ือโคมประติมากรรม 22,000.00      22,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกไฟ บริษัทบางกอกไฟ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๑/๒๕๖๑

 ถนน จ ากัด ถนน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิปิยโกศล นายวิวัฒน์ ลิปิยโกศล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๒/๒๕๖๑

ตลาดสด  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,305.00         4,305.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๓/๒๕๖๑

 ๔,๓๐๕.๐๐ บาท ๔,๓๐๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 3,727.00         3,727.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๔/๒๕๖๑

รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะ ชุมพร จ ากัด ชุมพร จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เบียน ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร ๓,๗๒๗.๐๐ บาท ๓,๗๒๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 ๖,๘๐๔.๖๗ บาท วงเงินงบประมาณ
๔๖ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.00      59,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คิมฮวด ชุมพร หจก.คิมฮวด ชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๒/๒๕๖๑

 ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๗ จัดจ้างท าป้ายสติกเกอร์ติดแผ่น 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๔/๒๕๖๑

โฟม "วันพ่อแห่งชาติ" ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   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 จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้ว,กาแฟส า 680.00           680.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๕/๒๕๖๑

เร็จรูป,โอวัลตินส าเร็จรูปและ ๖๘๐.๐๐ บาท ๖๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
แก้วกาแฟ(กระดาษ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ค้อนหงอน 155.15           155.15           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๖/๒๕๖๑

ด้ามไฟเบอร์) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑๕๕.๑๕ บาท ๑๕๕.๑๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (เทปพัน 155.15           155.15           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๗/๒๕๖๑

เกลียว,ก๊อกสนาม) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑๕๕.๑๕ บาท ๑๕๕.๑๕ บาท เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๕๑ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (บัวรด 203.30           203.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๘/๒๕๖๑

น้ า) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒๐๓.๓๐ บาท ๒๐๓.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (เล่ือย 230.05           230.05           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕๙/๒๕๖๑

ตัดก่ิงต่อด้าม) ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒๓๐.๐๕ บาท ๒๓๐.๐๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร 613,000.00    618,000.00    e-bidding หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐/๒๕๖๑ (ส.๒/๒๕๖๑)

ถนนสายเทศบาล ๙ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๖๑๓,๐๐๐.๐๐ 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 จัดจ้างท ารายงานผลการปฏิบัติ 59,920.00      59,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๘/๒๕๖๑

งานประจ าปี ของเทศบาล ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท ๕๙,๙๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
ต าบลปะทิว   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว) 802.50           802.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๘๐๒.๕๐ บาท ๘๐๒.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง   4,037.43         4,037.43         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๑/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๔,๐๓๗.๔๓ บาท ๔,๐๓๗.๔๓ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,099.96         1,099.96         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๐๙๙.๙๖ บาท ๑,๐๙๙.๙๖ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,059.30         1,059.30         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๓/๒๕๖๑  

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๐๕๙.๓๐ บาท ๑,๐๕๙.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๕๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,166.30         1,166.30         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
 ๑,๑๖๖.๓๐ บาท ๑,๑๖๖.๓๐ 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 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง   936.25           936.25           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๙๓๖.๒๕ บาท ๙๓๖.๒๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 942.20           942.20           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุก ๙๔๒.๒๐ บาท ๙๔๒.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กระเช้า หมายเลขทะเบียน   เหมาะสมภายใน
๘๐-๘๔๑๖ วงเงินงบประมาณ

๖๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 172.68           172.68           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๘/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๗๒.๖๘ บาท ๑๗๒.๖๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 538.40           538.40           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗๙/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน ๕๓๘.๔๐ บาท ๕๓๘.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลาง หมายเลขทะเบียน กข   เหมาะสมภายใน
๔๙๔๔,รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๖๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 17,772.88      17,772.88      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๐/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๗,๗๗๒.๘๘ บาท ๑๗,๗๗๒.๘๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑,เคร่ือง   เหมาะสมภายใน
ตัดหญ้า,รถบรรทุกน้ า 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 8,550.30         8,550.30         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๑/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ บจ ๘,๕๕๐.๓๐ บาท ๘,๕๕๐.๓๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๔๑๗,๘๐-๙๐๐๗,เครืองเล่ือย   เหมาะสมภายใน
ยนต์ วงเงินงบประมาณ

๖๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,247.00         2,247.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๒/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๒,๒๔๗.๐๐ บาท ๒,๒๔๗.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๘ ปรับปรุงถนนสายเจริญรัฐ 1,350,000.00  1,355,000.00  e-bidding หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๕/๒๕๖๑(ส.๓/๒๕๖๑)
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๓๕๐.๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๕๐.๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 365.94           365.94           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๒/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๓๖๕.๙๔ บาท ๓๖๕.๙๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๖/๒๕๖๑

พิมพ์) ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๗/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๘/๒๕๖๑

 ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 462.00           462.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๙/๒๕๖๑

พิมพ์) ๔๖๒.๐๐ บาท ๔๖๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,407.50         2,407.50         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 2,407.5 บาท 2,407.5 บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 85.14             85.14             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๐/๒๕๖๑

ส าหรับรถจักรยานยนต์ กลจ ๘๕.๑๔ บาท ๘๕.๑๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 942.20           942.20           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๑/๒๕๖๑

ส าหรับรถบรรทุกกระเช้า ๙๔๒.๒๐ บาท ๙๔๒.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,092.80         1,092.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๒/๒๕๖๑

ส าหรับรถยนต์ หมายเลข ๑,๐๙๒.๘๐ บาท ๑,๐๙๒.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทะเบียน บจ ๑๔๑๗   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 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,321.72         6,321.72         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๓/๒๕๖๑

ส าหรับรถยนต์ หมายเลข ๖,๓๒๑.๗๒ บาท ๖,๓๒๑.๗๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทะเบียน กข ๕๙๔๔ และรถตู้   เหมาะสมภายใน
หมายเลขทะเบียน นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๗๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๔/๒๕๖๑
ส าหรับรถจักรยานยนต์ ขขง ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑๙๘   เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๘๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,245.36      17,245.36      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๕/๒๕๖๑

ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า,เคร่ืองตัด ๑๗,๒๔๕.๓๖ บาท ๑๗,๒๔๕.๓๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ชาดัด,เคร่ืองพ่นหมอกควัน,รถ   เหมาะสมภายใน
บรรทุกขยะ,รถบรรทุกน้ า วงเงินงบประมาณ

๘๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 420.00           420.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๐/๒๕๖๑
พิมพ์) ๔๒๐.๐๐ บาท ๔๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๘๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๕/๒๕๖๑
พิมพ์) ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๘๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๖/๒๕๖๑
พิมพ์) ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   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 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 9,000.00         9,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๐/๒๕๖๑

เอกสาร ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๙,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๘๕ ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,246.55         1,246.55         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 1,246.55 บาท 1,246.55 บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๘๖ ค่าวัสดุก่อสร้าง 340.26           340.26           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๓๔๐.๒๖ บาท ๓๔๐.๒๖ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๘๗ ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,215.52         1,215.52         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๑/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 ๑,๒๑๕.๕๒ บาท ๑,๒๑๕.๕๒ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๘๘ จัดจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจักรวาล นายจักรวาล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๑/๒๕๖๑

ประจ าทาง รังสิยาวรานนท์ รังสิยาวรานนท์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๘๙ จัดจ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรม 1,080.00         1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๒/๒๕๖๑

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 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 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 2,905.00         2,905.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๓/๒๕๖๑

ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
จริยธรรมเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ๒,๙๐๕.๐๐ บาท ๒,๙๐๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๑ จัดซ้ือกระเป๋าเอกสารพร้อม 4,295.00         4,295.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตแอนด์ ร้านสปอร์ตแอนด์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๔/๒๕๖๑

สกรีนฯ บิวต้ี บิวต้ี ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
 ๔,๒๙๕.๐๐ บาท ๔,๒๙๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๒ จัดซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน 395.00           395.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๕/๒๕๖๑

๓๙๕.๐๐ บาท ๓๙๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๓ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมไฟ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๖/๒๕๖๑

หลักและไฟในเต็นท์ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๔ จัดจ้างเช่าโรงพระ,เก้าอ้ี,โต๊ะ 7,550.00         7,550.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖๗/๒๕๖๑

พร้อมผ้าปู และเต็นท์พร้อมผ้า ๗,๕๕๐.๐๐ บาท ๗,๕๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐
เพดาน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๕ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,647.80         1,647.80         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๑,๖๔๗.๘๐ บาท ๑,๖๔๗.๘๐ บาท 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 จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี  โจมสว่าง นางเสาวณี  โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๖/๒๕๖๑

และพัดลม ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการป้องกันและ 875.00           875.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๘/๒๕๖๑

ลดอุบัติเหตุทางถนน(กาแฟ, ๘๗๕.๐๐ บาท ๘๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โอวัลตินส าเร็จรูปฯ)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๘ จัดซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน 325.00           325.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘๙/๒๕๖๑

 ๓๒๕.๐๐ บาท ๓๒๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๙๙ จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน 2,100.00         2,100.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๐/๒๕๖๑

และเก้าอ้ี ๒,๑๐๐.๐๐ บาท ๒,๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐
  จ ากัด เหมาะสมภายใน

 ๖,๘๐๔.๖๗ บาท วงเงินงบประมาณ
๑๐๐ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๑/๒๕๖๑

 ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๑ จัดจ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ค 4,280.00         4,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ไฟเบอร์ หจก.อินเตอร์ไฟเบอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๔/๒๕๖๑

กล้องวงจรปิด เทคเซอร์วิส เทคเซอร์วิส ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๔,๒๘๐.๐๐ บาท ๔,๒๘๐.๐๐ บาท 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 จัดจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทวีผลวัฒนา ร้านทวีผลวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙๕/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๔๘ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๑,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๓ จัดจ้างซักผ้าผูกในงานรัฐพิธี 1,620.00         1,620.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๐/๒๕๖๑

 ๑,๖๒๐.๐๐ บาท ๑,๖๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๔ จัดซ้ือน้ าด่ืมขวดเล็ก,น้ าแข็ง 1,780.00         1,780.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๐/๒๕๖๑

โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๑,๗๘๐.๐๐ บาท ๑,๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เหตุทางถนนฯ  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๕ จัดจ้างท าป้ายโครงการฯ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๒/๒๕๖๑

โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เหตุทางถนนฯ  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน 3,700,000.00  4,015,400.00  e-bidding หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๓/๒๕๖๑(ส.๔/๒๕๖๑)

กรีตเสริมเหล็กสายปะทิว- ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ท่าแซะ ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๗ โครงการเสริมผิวไหล่ทาง 296,690.00    311,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๔/๒๕๖๑(ส.๕/๒๕๖๑)

สายปะทิว-ท่าแซะ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
(หน้าท่ีท าการไปรษณีย์-ห้วย ๒๙๖,๖๙๐.๐๐ บาท ๒๙๖,๖๙๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
อ้ายแพะ) 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 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๙/๒๕๖๑

ส าหรับรถจักรยานยนต์ กมย ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๘ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๐๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 304.95           304.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๓๐๔.๙๕ บาท ๓๐๔.๙๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๑๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 898.80           898.80           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๘๙๘.๘๐ บาท ๘๙๘.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๑๑ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 492.20           492.20           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๔๙๒.๒๐ บาท ๔๙๒.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๑๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,268.40         2,268.40         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
 ๒,๒๖๘.๔๐ บาท ๒,๒๖๘.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๑๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 80.00             80.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๒/๒๕๖๑

 ๘๐.๐๐ บาท ๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
 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 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 4,213.00         4,213.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๘/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๔,๒๑๓.๐๐ บาท ๔,๒๑๓.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔ เหมาะสมภายใน
และรถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๑๑๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,342.40         3,342.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๙/๒๕๖๑
ล่ืนส าหรับรถ บจ ๑๔๑๗ และ 3,342.4๐ บาท 3,342.4๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙  ธันวาคม ๒๕๖๐
รถดับเพลิง ๘๐-๖๐๐๐ เหมาะสมภายใน
และรถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๑๑๖ จัดจ้างซักผ้าผูกในงานรัฐพิธี 1,970.00         1,970.00         เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๑/๒๕๖๑
 ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๑๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 1,935.00         1,935.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๓/๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๙๓๕.๐๐ บาท ๑,๙๓๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๑๘ จัดจ้างท าป้าย 9,050.00         9,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๕/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๙,๐๕๐.๐๐ บาท ๙,๐๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ มกราคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๑๙ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมไฟ 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล น.ส.ฑิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๖/๒๕๖๑

และปล๊ักไฟในเต็นท์ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   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 จัดจ้างเช่าเวทีมีหลังคาพร้อม 17,000.00      17,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญกนกภรณ์ น.ส.ธัญกนกภรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๗/๒๕๖๑

แสง สี เสียง กาญจนเพ็ญ กาญจนเพ็ญ ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒๒ จัดซ้ือของขวัญของรางวัล 31,950.00      31,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๓๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๓๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๒๓ จัดซ้ือของรางวัลส าหรับเล่น 4,700.00         4,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสมพร  นายสมพร  มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๐๙/๒๕๖๑
เกมส์ จันทรวิเชียร จันทรวิเชียร ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๔,๗๐๐.๐๐ บาท ๔,๗๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒๔ จัดซ้ือของรางวัลส าหรับเล่น 725.00           725.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๐/๒๕๖๑

เกมส์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๗๒๕.๐๐ บาท ๗๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดงานวัน 165.85           165.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๑/๒๕๖๑

เด็กแห่งชาติ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑๖๕.๘๕ บาท ๑๖๕.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒๖ จัดจ้างเช่าเต็นท์,เต็นท์พร้อมผ้า 13,400.00      13,400.00      เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๒/๒๕๖๑

เพดานและเก้าอ้ี ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท ๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   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
๑๒๗ จัดซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้ว,น้ าแข็ง 2,300.00         2,300.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๓/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒,๓๐๐.๐๐ บาท ๒,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๒๘ จัดซ้ือของขวัญของรางวัล 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ ร้านปาณิศาศึกษาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๔/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๑๒๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 4,290.70         4,290.70         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๕/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔,๒๙๐.๗๐ บาท ๔,๒๙๐.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 105.00           105.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๖/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๐๕.๐๐ บาท ๑๐๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 710.00           710.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ ร้านพูนทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๗/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๗๑๐.๐๐ บาท ๗๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 3,480.00         3,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๑๙/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 ๓,๔๘๐.๐๐ บาท ๓,๔๘๐.๐๐ บาท 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
๑๓๓ จัดซ้ือดอกไม้และโอเอซีส 525.00           525.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๑/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ๕๒๕.๐๐ บาท ๕๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๔ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 8,873.00         8,873.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสงวนยางยนต์ บริษัทสงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๕/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร ชุมพร ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
 ๘,๘๗๓.๐๐ บาท ๘,๘๗๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (พระบรม 642.00           642.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๗/๒๕๖๑

ฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๖๔๒.๐๐ บาท ๖๔๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ มกราคม ๒๕๖๑
10)   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๖ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดแต่ง 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๒๘/๒๕๖๑

ก่ิงไม้ จ านวน ๒ เคร่ือง ๑,๔๐๐.๐๐ บาท ๑,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๗ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองรับสัญ 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจน์พาณิช ร้านกาญจน์พาณิช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๗/๒๕๖๑

ญานระบบไร้สาย จ านวน ๓ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐  มกราคม ๒๕๖๑
เคร่ือง   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๓๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 388.00           388.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๘/๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ๓๘๘.๐๐ บาท ๓๘๘.๐๐ บาท 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
๑๓๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 1,560.00         1,560.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓๙/๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ๑,๕๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔๐ จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,001.01         1,001.01         เฉพาะเจาะจง บริษัทฮอนด้าชุมพร บริษัทฮอนด้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๔/๒๕๖๑

ขขง ๑๙๘ จ ากัด สาขาปะทิว จ ากัด สาขาปะทิว ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๐๑.๐๑ บาท ๑,๐๐๑.๐๑ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือ 441.00           441.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๑/๒๕๖๑

พิมพ์) ๔๔๑.๐๐ บาท ๔๔๑.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 230.00           230.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๓/๒๕๖๑

 ๒๓๐.๐๐ บาท ๒๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๔/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.94             86.94             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๒/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๖.๙๔ บาท ๘๖.๙๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   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
๑๔๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๔/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๔๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 20,316.22      20,316.22      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๕/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า ๒๐,๓๑๖.๒๒ บาท ๒๐,๓๑๖.๒๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เคร่ืองพ่นหมอกควัน,รถบรรทุก   เหมาะสมภายใน
ขยะ ๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑ วงเงินงบประมาณ

๑๔๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,954.40         1,954.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๖/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุก ๑,๙๕๔.๔๐ บาท ๑,๙๕๔.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
กระเช้า หมายเลขทะเบียน   เหมาะสมภายใน
๘๐-๘๔๑๖ วงเงินงบประมาณ

๑๔๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 86.34             86.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๗/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๖.๓๔ บาท ๘๖.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ มกราคม ๒๕๖๑
ยนต์ กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๔๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 15,801.36      15,801.36      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๖/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า 15,801.36 บาท 15,801.36 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
รถบรรทุกขยะ ๘๐-๖๗๓๕,   เหมาะสมภายใน
๖๒๖๑,เคร่ืองพ่นหมอก วงเงินงบประมาณ

๑๕๐ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๗/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
   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
๑๕๑ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,060.00         1,060.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอนด้าชุมพร บริษัท ฮอนด้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๑/๒๕๖๑

 สาขาปะทิว สาขาปะทิว ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๖๐.๐๐ บาท ๑,๐๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๕๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,685.25         1,685.25         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๒/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๖๘๕.๒๕ บาท ๑,๖๘๕.๒๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๕๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,492.65         1,492.65         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๓/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๔๙๒.๖๕ บาท ๑,๔๙๒.๖๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๕๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 117.70           117.70           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๔/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑๑๗.๗๐ บาท ๑๑๗.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๕๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 599.20           599.20           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๕/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๕๙๙.๒๐ บาท ๕๙๙.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๕๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 240.75           240.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๖/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๒๔๐.๗๕ บาท ๒๔๐.๗๕ 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
๑๖๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,767.64         1,767.64         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๑,๗๖๗.๖๔ บาท ๑,๗๖๗.๖๔ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๖๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 262.15           262.15           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๘/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๒๖๒.๑๕ บาท ๒๖๒.๑๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๕๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,213.66         4,213.66         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๙/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
 ๔,๒๑๓.๖๖ บาท ๔,๒๑๓.๖๖ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๖๐ จัดซ้ือซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 142,777.59    142,777.59    เฉพาะเจาะจง บริษัทชุมพรปราณีต บริษัทชุมพรปราณีต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๐/๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๐๗ ยนต์ จ ากัด ยนต์ จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๔๒,๗๗๗.๕๙ บาท ๑๔๒,๗๗๗.๕๙ บาท เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑๖๑ จัดจ้างซ่อมแซมมิกซ์เซอร์ 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จันทยงค์ นายสมชาย จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๑/๒๕๖๑
เคร่ืองขยายเสียง ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๒ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองขยาย 1,600.00         1,600.00         เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จันทยงค์ นายสมชาย จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๒/๒๕๖๑

เสียงระบบไร้สาย,ซ่อมแผง ๑,๖๐๐.๐๐ บาท ๑,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วงจร,แผงวงจรแบตเตอร์ร่ี  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
๑๖๓ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๓/๒๕๖๑

  ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๔ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,915.00         1,915.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๕/๒๕๖๑

 ๑,๙๑๕.๐๐ บาท ๑,๙๑๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๕ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 18,780.00      18,780.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สงวนยางยนต์ บริษัท สงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๖/๒๕๖๑

ขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ ชุมพร จ ากัด ชุมพร จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕) ๑๘,๗๘๐.๐๐ บาท ๑๘,๗๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 380.00           380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๗/๒๕๖๑

โครงการออกก าลังกายเพ่ือ ๓๘๐.๐๐ บาท ๓๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สุขภาพ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๑/๒๕๖๑

๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๖๘ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,866.00         1,866.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๒/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑,๘๖๖.๐๐ บาท ๑,๘๖๖.๐๐ 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
๑๖๙ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250.00           250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๕/๒๕๖๑

๒๕๐.๐๐ บาท ๒๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๐ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๖/๒๕๖๑

พิวเตอร์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๑ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 650.00           650.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๗/๒๕๖๑

พิวเตอร์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๖๕๐.๐๐ บาท ๖๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๒ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ นายวิวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๘/๒๕๖๑

ตลาดสด ลิมปิยโกศล ลิมปิยโกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,866.00         1,866.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๒/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑,๘๖๖.๐๐ บาท ๑,๘๖๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๔ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250.00           250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๕/๒๕๖๑

๒๕๐.๐๐ บาท ๒๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  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
๑๗๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 780.00           780.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๐/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ๗๘๐.๐๐ บาท ๗๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 444.00           444.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ ร้านพูนทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๑/๒๕๖๑

โครงการออกก าลังกายเพ่ือ ๔๔๔.๐๐ บาท ๔๔๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สุขภาพ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,059.30         1,059.30         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑,๐๕๙.๓๐ บาท ๑,๐๕๙.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๘ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,080.00         1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๖๓/๒๕๖๑

๑,๐๘๐.๐๐ บาท ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๗๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๗/๒๕๖๑

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โรคไข้เลือดออก   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,600.00         6,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๗๘/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ๖,๖๐๐.๐๐ บาท ๖,๖๐๐.๐๐ บาท 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
๑๘๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,600.00         6,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๑/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ๖,๖๐๐.๐๐ บาท ๖,๖๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๘๒ จัดจ้างซ่อมแซมรถตู้ 2,922.17         2,922.17         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าชุมพร บริษัทโตโยต้าชุมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘๓/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน นข ๑๐๗๒ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 จ ากัด จ ากัด เหมาะสมภายใน

๒,๙๒๒.๑๗ บาท ๒,๙๒๒.๑๗ บาท วงเงินงบประมาณ
๑๘๓ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,827.00      13,827.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๐/๒๕๖๑

 ๑๓,๘๒๗.๐๐ บาท ๑๓,๘๒๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๑๘๔ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 84.24             84.24             เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๕/๒๕๖๑

ส าหรับรถจักรยานยนต์ กมย ๘๔.๒๔ บาท ๘๔.๒๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๔๘ ชุมพร   เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๑๘๕ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 85.74             85.74             เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๖/๒๕๖๑

ส าหรับรถจักรยานยนต์ กลจ ๘๕.๗๔ บาท ๘๕.๗๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๔๐ ชุมพร   เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๑๘๖ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 970.20           970.20           เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๒/๒๕๖๑

ส าหรับรถกระเช้า หมายเลข ๙๗๐.๒๐ บาท ๙๗๐.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   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
๑๘๗ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,742.00         2,742.00         เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๓/๒๕๖๑

ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๒,๗๔๒.๐๐ บาท ๒,๗๔๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กข ๕๙๔๔ ,รถตู้ นข ๑๐๗๒   เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๑๘๘ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,807.30         4,807.30         เฉพาะเจาะจง ร้านท.บริการ ร้านท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๔/๒๕๖๑

ส าหรับเคร่ืองเล่ือยยนต์, 4,807.3๐ บาท 4,807.3๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๘๐-๙๐๐๗,บจ ๑๔๑๗   เหมาะสมภายใน

  วงเงินงบประมาณ
๑๘๙ ค่ากาแฟส าเร็จรูป 184.00           184.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๓/๒๕๖๑

 ๑๘๔.๐๐ บาท ๑๘๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙๐ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๐/๒๕๖๑

 ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๙๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 949.20           949.20           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๑/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับรถบรรทุกกระเช้า ๙๔๙.๒๐ บาท ๙๔๙.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 140.90           140.90           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๒/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับเคร่ืองเล่ือยยนต์ 140.9๐ บาท 140.9๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
   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
๑๙๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,832.80         3,832.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๓/๒๕๖๑

ล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๘๓๒.๔๐ บาท ๓,๘๓๒.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔   เหมาะสมภายใน
รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๑๙๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 16,247.82      16,247.82      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๔/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับรถรรทุกขยะ ๑๖,๒๔๗.๘๒ บาท ๑๖,๒๔๗.๘๒ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕   เหมาะสมภายใน
๘๐-๖๒๖๑,เคร่ืองตัดหญ้า วงเงินงบประมาณ

๑๙๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 168.18           168.18           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๕/๒๕๖๑
ล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๖๘.๑๘ บาท ๑๖๘.๑๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๙๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 958.72           958.72           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๙/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 ๙๕๘.๗๒ บาท ๙๕๘.๗๒ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๙๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๘/๒๕๖๑
 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๒,๘๐๐.๐๐ บาท ๒,๘๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๑๙๘ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การ 3,270.00         3,270.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๙/๒๕๖๑

แพทย์ ๓,๒๗๐.๐๐ บาท ๓,๒๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
   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
๑๙๙ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๓/๒๕๖๑

  ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ๑,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๐ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,915.00         1,915.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๕/๒๕๖๑

 ๑,๙๑๕.๐๐ บาท ๑,๙๑๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๑ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 18,780.00      18,780.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สงวนยางยนต์ บริษัท สงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๖/๒๕๖๑

ขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ ชุมพร จ ากัด ชุมพร จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕) ๑๘,๗๘๐.๐๐ บาท ๑๘,๗๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๒ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 18,780.00      18,780.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สงวนยางยนต์ บริษัท สงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๖/๒๕๖๑

ขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ ชุมพร จ ากัด ชุมพร จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕) ๑๘,๗๘๐.๐๐ บาท ๑๘,๗๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ 380.00           380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๗/๒๕๖๑

โครงการออกก าลังกายเพ่ือ ๓๘๐.๐๐ บาท ๓๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สุขภาพ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.00         2,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๔๘/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๒,๘๐๐.๐๐ บาท ๒,๘๐๐.๐๐ บาท 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
๒๐๕ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3,270.00         3,270.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๕๙/๒๕๖๑

 ๓,๒๗๐.๐๐ บาท ๓,๒๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๖ จัดซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน 615.00           615.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๑/๒๕๖๑

โครงการอบรมและส่งเสริม ๖๑๕.๐๐ บาท ๖๑๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
การเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 155.00           155.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๒/๒๕๖๑

โครงการอบรมและส่งเสริม ๑๕๕.๐๐ บาท ๑๕๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
การเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๓/๒๕๖๑

โครงการอบรมและส่งเสริม ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
การเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ ๗๕๐.๐๐ บาท ๗๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๐๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 540.00           540.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๔/๒๕๖๑

โครงการอบรมและส่งเสริม ๕๔๐.๐๐ บาท ๕๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
การเรียนรู้นอกห้องเรียนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๑๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง นางโสภิตา บุญมาก นางโสภิตา บุญมาก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๙๙/๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ของประชาชนในการจัดท าแผน   เหมาะสมภายใน
พัฒนาเทศบาลฯ วงเงินงบประมาณ

  - ๓๕ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๑๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง นางเสาวรสเศลาอนันต์ นางเสาวรสเศลาอนันต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๐/๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ของประชาชนในการจัดท าแผน   เหมาะสมภายใน
พัฒนาเทศบาลฯ วงเงินงบประมาณ

๒๑๒ ค่าพวงมาลา 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๑/๒๕๖๑
 ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๑๓ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 270.00           270.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๗/๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๒๗๐.๐๐ บาท ๒๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ของประชาชนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๑๔ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,490.00      34,490.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๘/๒๕๖๑

 ๓๔,๔๙๐.๐๐ บาท ๓๔,๔๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๑๕ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,804.00         1,804.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๐๙/๒๕๖๑

 ๑,๘๐๔.๐๐ บาท ๑,๘๐๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๑๖ ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 10,100.00      10,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที บริษัทอาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๕/๒๕๖๑

เอกสาร ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท 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
๒๑๗ ค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมพร ประณีต บริษัท ชุมพร ประณีต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๖/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๗๓๕ ยนต์ จ ากัด ยนต์ จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๑๘ ค่าจ้างท าป้ายโครงการประเพณี 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๗/๒๕๖๑
วันสงกรานต์ฯ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๑๙ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 17,280.00      17,280.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าแซะค้าไม้ หจก.ท่าแซะค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี ๑๗,๒๘๐.๐๐ บาท ๑๗,๒๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
สงกรานต์   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๐ ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 18,700.00      18,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที บริษัทอาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๙/๒๕๖๑

เอกสาร หมายเลขทะเบียน ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๔๑๗๕๖๐๐๐๔ ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๑ ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 10,100.00      10,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที บริษัทอาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๕/๒๕๖๑

เอกสาร ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๒ วัสดุโครงการฯ ส่งเสริมการมี 280.00           280.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๐/๒๕๖๑

ส่วนร่วมของประชาชนในการ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
จัดท าแผน ๒๘๐.๐๐ บาท ๒๘๐.๐๐ 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
๒๒๓ ค่าจ้างท าป้ายโครงการประเพณี 11,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๗/๒๕๖๑

วันสงกรานต์ฯ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๔ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 17,280.00      17,280.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าแซะค้าไม้ หจก.ท่าแซะค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี ๑๗,๒๘๐.๐๐ บาท ๑๗,๒๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
สงกรานต์   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๕ ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 18,700.00      18,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที บริษัทอาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๙/๒๕๖๑

เอกสาร หมายเลขทะเบียน ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๔๑๗๕๖๐๐๐๔ ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๖ ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 10,100.00      10,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทอาร์.เอส.ที บริษัทอาร์.เอส.ที มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๑๕/๒๕๖๑

เอกสาร ออโตเมช่ัน จ ากัด ออโตเมช่ัน จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๑๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๗ จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชา 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๘/๒๕๖๑

สัมพันธ์กิจกรรม"สัปดาห์แห่ง ๔๐๐.๐๐ บาท ๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มีนาคม  ๒๕๖๑
การท าความสะอาดฯ"   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๒๘ จัดซ้ือน้ าด่ืม 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๕/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ มีนาคม  ๒๕๖๑
   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
๒๒๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,356.00         1,356.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๖/๒๕๖๑

ล่ืน ใช้ในโครงการฝึกอบรม ๑,๓๕๖.๐๐ บาท ๑,๓๕๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๑
และส่งเสริมการเรียนรู้ฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๐ จัดซ้ือน้ าด่ืม 80.00             80.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๘/๒๕๖๑

 ๘๐.๐๐ บาท ๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ มีนาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,644.87         4,644.87         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๔,๖๔๔.๘๗ บาท ๔,๖๔๔.๘๗ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 337.05           337.05           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 337.05 บาท 337.05 บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 524.30           524.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๕๒๔.๓๐ บาท ๕๒๔.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 160.50           160.50           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๑๖๐.๕๐ บาท ๑๖๐.๕๐ บาท 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
๒๓๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 240.75           240.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๒๔๐.๗๕ บาท ๒๔๐.๗๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 187.25           187.25           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๑๘๗.๒๕ บาท ๑๘๗.๒๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 272.85           272.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๒๗๒.๘๕ บาท ๒๗๒.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 181.90           181.90           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๑๘๑.๙๐ บาท ๑๘๑.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๓๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,829.70         1,829.70         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๑,๘๒๙.๗๐ บาท ๑,๘๒๙.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 566.03           566.03           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๕๖๖.๐๓ บาท ๕๖๖.๐๓ บาท 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
๒๔๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,310.75         1,310.75         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๑
 ๑,๓๑๐.๗๕ บาท ๑,๓๑๐.๗๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 86.64             86.64             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๔/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถจักรยานยนต์ กมย 86.6๔ บาท 86.6๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑
๔๘ ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 1,968.40         1,968.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๕/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถกระเช้า หมาย ๑,๙๖๘.๔๐ บาท ๑,๙๖๘.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑
เลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 86.64             86.64             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๖/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถจักรยานยนต์ กลจ ๘๖.๖๔ บาท ๘๖.๖๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑
๒๔๐ ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 86.64             86.64             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๗/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถจักรยานยนต์ ขขง ๘๖.๖๔ บาท ๘๖.๖๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑
๑๙๘ ชุมพร   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๔๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 4,218.00         4,218.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๘/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถดับเพลิง ๘๐- ๔,๒๑๘.๐๐ บาท ๔,๒๑๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑
๙๐๐๗,บจ ๑๔๑๗   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
๒๔๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 3,093.20         3,093.20         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๙/๒๕๖๑

ล่ืนส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๓,๐๙๓.๒๐ บาท ๓,๐๙๓.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๔๔   เหมาะสมภายใน
รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๒๔๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ 15,812.56      15,812.56      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๐/๒๕๖๑
ล่ืนส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๕,๘๑๒.๕๖ บาท ๑๕,๘๑๒.๕๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑,เคร่ือง   เหมาะสมภายใน
ตัดหญ้า,เคร่ืองตัดชาดัด วงเงินงบประมาณ

๒๔๙ จัดจ้างท าป้ายโครงการป้องกัน 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๔/๒๕๖๑
และลดอุบัติเหตุทางถนนใน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ เมษายน  ๒๕๖๑
ช่วงเทศกาลต่างๆ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๐ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๗/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน  ๒๕๖๑
สงกรานต์   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๑ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,035.00         1,035.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๒๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๑,๐๓๕.๐๐ บาท ๑,๐๓๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๒ จัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวทิฆัมพร นางสาวทิฆัมพร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๑/๒๕๖๑

ในโครงการจัดงานประเพณี เวชกุล เวชกุล ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท 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
๒๕๓ ค่าจัดซ้ือพวงมาลัยดอกมะลิ 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง นายยุทยา โลหะจีรัง นายยุทยา โลหะจีรัง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๓/๒๕๖๑

เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน ๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ประเพณีวันสงกรานต์   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๔ ค่าจ้างท าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญทิพย์ น.ส.เพ็ญทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๔/๒๕๖๑

เพ่ือใช้ในโครงการจัดงาน เพ็งอินทร์ เพ็งอินทร์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ประเพณีวันสงกรานต์ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๕ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 675.00           675.00           เฉพาะเจาะจง นางสุมามาลย์ นางสุมามาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๕/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณี เกียรติวิชัยงาม เกียรติวิชัยงาม ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน  ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๖๗๕.๐๐ บาท ๖๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๕๖ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,750.00         2,750.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๖/๒๕๖๑

โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ๒,๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ เมษายน ๒๕๖๑
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   เหมาะสมภายใน
ต่าง ๆ วงเงินงบประมาณ

๒๕๗ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,560.00         1,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๗/๒๕๖๑
โครงการป้องกันและลดอุบัติ ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   เหมาะสมภายใน
ต่าง ๆ วงเงินงบประมาณ

๒๕๘ ค่ายาสามัญประจ าบ้าน 1,080.00         1,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๘/๒๕๖๑
เพ่ือใช้ในโครงการป้องกันและ ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ๑,๐๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ   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
๒๕๙ ค่าเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดานและ 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๓๙/๒๕๖๑

พัดลม เพ่ือใช้ในโครงการ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง   เหมาะสมภายใน
ถนนฯ วงเงินงบประมาณ

๒๖๐ ค่าวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,006.70         3,006.70         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๔๓/๒๕๖๑
โครงการจัดงานประเพณีวัน ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๑
สงกรานต์ ๓,๐๐๖.๗๐ บาท ๓,๐๐๖.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๑ ค่าเช่าพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข้อมูล 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดด้ิงแพลน บริษัท เรดด้ิงแพลน มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๔/๒๕๖๑

ของเว็บไซค์เทศบาลต าบล เน็ต จ ากัด เน็ต จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ เมษายน ๒๕๖๑
ปะทิว ๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๖๒ ค่าจ้างซ่อมแซมแม่ป๊ัมครัชล่าง 2,043.00         2,043.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สงวนยางยนต์ บริษัท สงวนยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๐/๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๑ ชุมพรจ ากัด ชุมพรจ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
 ๒,๐๔๓.๐๐ บาท ๒,๐๔๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๖๓ ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 3,280.00         3,280.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๑/๒๕๖๑
กมล ๔๘ ๓,๒๘๐.๐๐ บาท ๓,๒๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๔ ค่าจ้างซ่อมแซมสวิทซ์กุญแจ 2,260.00         2,260.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๓/๒๕๖๑

รถ จักรยานยนต์ กลจ ๒๔๐ ๒,๒๖๐.๐๐ บาท ๒,๒๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   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
๒๖๕ ค่าจ้างท าป้ายแสดงจุดพ้ืนท่ี 2,675.00         2,675.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๕/๒๕๖๑

เส่ียงภัยฯ ๒,๖๗๕.๐๐ บาท ๒,๖๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๖๖ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,970.00         1,970.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๖/๒๕๖๑

 ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ๑,๙๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๖๗ ค่าวัสดุก่อสร้าง 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๘/๒๕๖๑
 ๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๖๘ ค่าวัสดุการเกษตร 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๕๙/๒๕๖๑
 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๖๙ ค่าวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๐/๒๕๖๑
 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๗๐ ค่าจ้างซักผ้าผูกท่ีใช้ในงานรัฐ 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง นางสุภา สุขศิริ นางสุภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๑/๒๕๖๑
พิธี ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   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
๒๗๑ ค่าวัสดุการเกษตร 1,160.00         1,160.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๒/๒๕๖๑

 ๑,๑๖๐.๐๐ บาท ๑,๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๗๒ ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,770.00         2,770.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๓/๒๕๖๑
 ๒,๗๗๐.๐๐ บาท ๒,๗๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๗๓ ค่าวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๔/๒๕๖๑
 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๗๔๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๕/๒๕๖๑
 ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๗๕ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๖/๒๕๖๑
 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๗๖ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับ 17,700.00      17,700.00      เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ กาญจนี นายสัมพันธ์ กาญจนี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๗/๒๕๖๑

อากาศห้องช่าง,ห้องประชุม ๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท ๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
ใหญ่,ห้องคลัง,ห้องผู้บริหาร,   เหมาะสมภายใน
ห้องส านักปลัด วงเงินงบประมาณ

  - ๔๖ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๒๗๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๖๘/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๗๘ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๑/๒๕๖๑
 ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๗๙ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๒/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๘๐ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 590.00           590.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๓/๒๕๖๑
 ๕๙๐.๐๐ บาท ๕๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๒๘๑ จัดซ้ือค่าวัสดุก่อสร้าง 3,691.50         3,691.50         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๔/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓,๖๙๑.๕๐ บาท ๓,๖๙๑.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๑๘๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๕/๒๕๖๑
 ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   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
๒๘๓ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 80.00             80.00             เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๖/๒๕๖๑

 ๘๐.๐๐ บาท ๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๘๔ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๗/๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน โกศล โกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๘๕ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย นายวิวัฒน์ ลิมป์ปิย มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๗๙/๒๕๖๑
ตลาดสดเทศบาลต าบลปะทิว โกศล โกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๘๖ จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๐/๒๕๖๑
"โครงการอาสาสมัครท้องถ่ินฯ" ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๘๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๒/๒๕๖๑
 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๘๘ วัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ในโครง 4,760.00         4,760.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๓/๒๕๖๑
การฟันสวยย้ิมใส ๔,๗๖๐.๐๐ บาท ๔,๗๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   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
๒๘๙ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,939.00         1,939.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๔/๒๕๖๑

 ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 286.00           286.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ ร้านพูนทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๖/๒๕๖๑
โครงการจัดงานประเพณี ๒๘๖.๐๐ บาท ๒๘๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
สงกรานต์   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๑ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,810.00         1,810.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๗/๒๕๖๑
 ๑,๘๑๐.๐๐ บาท ๑,๘๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๒ จัดซ้ือกาแฟส าเร็จรูป,โอวัลติน 205.00           205.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๘/๒๕๖๑
ส าเร็จรูป ๒๐๕.๐๐ บาท ๒๐๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๓ จัดซ้ือขนม,น้ าด่ืม,แก้วกระดาษ 530.00           530.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๙/๒๕๖๑
 ๕๓๐.๐๐ บาท ๕๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๔ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,939.00         1,939.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๘๔/๒๕๖๑
 ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ๑,๙๓๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ๑,๕๐๐.๐๐ บาท 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
๒๙๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม 140.00           140.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๙/๒๕๖๑

 ๑๔๐.๐๐ บาท ๑๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง โรงกลึงกุ้งปะทิว โรงกลึงกุ้งปะทิว มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๐๐/๒๕๖๑
 ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 379.85           379.85           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๒/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓๗๙.๘๕ บาท ๓๗๙.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 240.75           240.75           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๖/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๒๔๐.๗๕ บาท ๒๔๐.๗๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๒๙๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 37.45             37.45             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๗/๒๕๖๑
  ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

 ๓๗.๔๕ บาท ๓๗.๔๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 524.30           524.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๑๘/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๕๒๔.๓๐ บาท ๕๒๔.๓๐ 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
๓๐๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 513.60           513.60           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๕๑๓.๖๐ บาท ๕๑๓.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 930.90           930.90           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๑/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๙๓๐.๙๐ บาท ๙๓๐.๙๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 170.13           170.13           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๒/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑๗๐.๑๓ บาท ๑๗๐.๑๓ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 197.95           197.95           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๓/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑๙๗.๙๕ บาท ๑๙๗.๙๕ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 363.80           363.80           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๔/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๓๖๓.๘๐ บาท ๓๖๓.๘๐ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 121.98           121.98           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๕/๒๕๖๑
 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๑๒๑.๙๘ บาท ๑๒๑.๙๘ บาท 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
๓๐๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 944.28           944.28           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
 ๙๔๔.๒๘ บาท ๙๔๔.๒๘ บาท เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๘ จัดจ้างซักผ้าท่ีใช้ผูกในงานรัฐ 2,920.00         2,920.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๒/๒๕๖๑
พิธี ๒,๙๒๐.๐๐ บาท ๒,๙๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๐๙ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๔/๒๕๖๑
 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๐ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 160.00           160.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๘/๒๕๖๑
 ๑๖๐.๐๐ บาท ๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๑ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 357.00           357.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๙/๒๕๖๑
 ๓๕๗.๐๐ บาท ๓๕๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 252.00           252.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา  ศีลบุตร นางกัลยา  ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๒/๒๕๖๑
 ๒๕๒.๐๐ บาท ๒๕๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
   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
๓๑๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 92.34             92.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๒/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๒.๓๔ บาท ๙๒.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,421.00         1,421.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๓/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถดับเพลิง ๑,๔๒๑.๐๐ บาท ๑,๔๒๑.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 ๘๐-๖๐๐๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 176.28           176.28           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๔/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๗๖.๒๘ บาท ๑๗๖.๒๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 179.58           179.58           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๖/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยานยนต์ ๑๗๙.๕๘ บาท ๑๗๙.๕๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,535.43         4,535.43         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๗/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน 4535.43 บาท 4535.43 บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔,รถตู้ ๑๐๗๒   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๑๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 19,577.06      19,577.06      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๒/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๙,๕๗๗.๐๖ บาท ๑๙,๕๗๗.๐๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,เคร่ืองตัดหญ้า,   เหมาะสมภายใน
เคร่ืองพ่นหมอกควัน วงเงินงบประมาณ

  - ๕๓ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๓๑๙ จัดซ้ือไม้ซ่อมโต๊ะ 15,990.00      15,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าแซะค้าไม้ หจก.ท่าแซะค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๕,๙๙๐.๐๐ บาท ๑๕,๙๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒๐ จัดซ้ือดอกไม้ 12,175.00      12,175.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๑๒,๑๗๕.๐๐ บาท ๑๒,๑๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒๑ จัดซ้ือไม้ซ่อมโต๊ะ 15,990.00      15,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าแซะค้าไม้ หจก.ท่าแซะค้าไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๑๕,๙๙๐.๐๐ บาท ๑๕,๙๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒๒ จัดซ้ือดอกไม้ 12,175.00      12,175.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด (นิ) ร้านดอกไม้สด (นิ) มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๑๒,๑๗๕.๐๐ บาท ๑๒,๑๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒๓ จัดจ้างเหมาแตรวง 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชุมพล  หอมช่ืน นายชุมพล  หอมช่ืน มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๑/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒๔ จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์,เก้าอ้ี 7,600.00         7,600.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๒/๒๕๖๑ (e-GP)
 ๗,๖๐๐.๐๐ บาท ๗,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   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
๓๒๕ จัดจ้างแต่งหน้าท าผมพร้อมเช่า 5,300.00         5,300.00         เฉพาะเจาะจง นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า นายณรัฐกรณ์ อนุเผ่า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๓/๒๕๖๑ (e-GP)

ชุด ๕,๓๐๐.๐๐ บาท ๕,๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๙ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒๖ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 15,577.38      15,577.38      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๔/๒๕๖๑ (e-GP)
หมายเลขทะเบียน บจ ๑๔๑๗ ๑๕,๕๗๗.๓๘ บาท ๑๕,๕๗๗.๓๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๓๒๗ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,190.00         1,190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๒๙๗/๒๕๖๑
 ๑,๑๙๐.๐๐ บาท ๑,๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๘ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 3,120.00         3,120.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการ ร้านชัยเจริญการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๒๑/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๖๑ ไฟฟ้า ไฟฟ้า ครบถ้วนเสนอราคา   ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๓,๑๒๐.๐๐ บาท ๓,๑๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๒๙ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,060.00         1,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๗/๒๕๖๑

 ๑,๐๖๐.๐๐ บาท ๑,๐๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๐ จัดจ้างอาหารกลางวันพร้อม 1,050.00         1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสวนหมาก ร้านสวนหมาก มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๓๘/๒๕๖๑

เคร่ืองด่ืม ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   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
๓๓๑ จัดจ้างท าป้ายโครงการสัตว์ 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ สาขา ร้านวิจิตรศิลป์ สาขา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๓/๒๕๖๑

ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ ปะทิว ปะทิว ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑,๘๐๐.๐๐ บาท ๑,๘๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,050.74         1,050.74         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๕๐.๗๔ บาท ๑,๐๕๐.๗๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๓ จัดจ้างเช่าเต็นท์พร้อมผ้าเพดาน 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเสาวณี โจมสว่าง นางเสาวณี โจมสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๔/๒๕๖๑

และพัดลม เพ่ือใช้ในโครงการ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา  ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๕/๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปลอดภัยฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๖/๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ปลอดภัยฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๖ จัดซ้ือกาแฟส าเร็จรูป 170.00           170.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๘/๒๕๖๑

 ๑๗๐.๐๐ บาท ๑๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   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
๓๓๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 95.23             95.23             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๙๕.๒๓ บาท ๙๕.๒๓ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 729.74           729.74           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๐/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๗๒๙.๗๔ บาท ๗๒๙.๗๔ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๓๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 37.45             37.45             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๑/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๓๗.๔๕ บาท ๓๗.๔๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๐ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 101.65           101.65           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๒/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑๐๑.๖๕ บาท ๑๐๑.๖๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๑ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58.85             58.85             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๕๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕๘.๘๕ บาท ๕๘.๘๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,050.74         1,050.74         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๕๐.๗๔ บาท ๑,๐๕๐.๗๔ 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
๓๔๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,080.70         1,080.70         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๖/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๐๘๐.๗๐ บาท ๑,๐๘๐.๗๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๔ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,198.40         1,198.40         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑,๑๙๘.๔๐ บาท ๑,๑๙๘.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,696.40         2,696.40         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๒,๖๙๖.๔๐ บาท ๒,๖๙๖.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 69.55             69.55             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๖๙.๕๕ บาท ๖๙.๕๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๗ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,455.20         1,455.20         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 1,455.2๐ บาท 1,455.2๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๔๘ จัดซ้ือน้ าด่ืม 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๒/๒๕๖๑

 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   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
๓๔๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 89.34             89.34             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๓/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๘๙.๓๔ บาท ๘๙.๓๔ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,026.20         1,026.20         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๔/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถกระเช้า ๑,๐๒๖.๒๐ บาท ๑,๐๒๖.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,398.00         4,398.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน ๔,๓๙๘.๐๐ บาท ๔,๓๙๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔,รถตู้   เหมาะสมภายใน
นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๓๕๒ จัดซ้ือน้ าด่ืม 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๕๘/๒๕๖๑
 ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๓ จัดซ้ือน้ าด่ืม 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๔/๒๕๖๑

 ๑๐๐.๐๐ บาท ๑๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๔ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 210.00           210.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๕/๒๕๖๑

 ๒๑๐.๐๐ บาท ๒๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  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
๓๕๕ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๖ จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรถพิษ 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง คลีนิกหมอวิชัยรักษา คลีนิกหมอวิชัยรักษา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๔/๒๕๖๑ (e-GP)

สุนัขบ้า สัตว์ สัตว์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๗ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,540.00      16,540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๕/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๖,๕๔๐.๐๐ บาท ๑๖,๕๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,880.72         5,880.72         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕,๘๘๐.๗๒ บาท ๕,๘๘๐.๗๒ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๕๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,080.36         5,080.36         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕,๐๘๐.๓๖. บาท ๕,๐๘๐.๓๖. บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๐ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 11,600.00      11,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวย รวยการยาง ร้านรวย รวยการยาง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๗/๒๕๖๑ (e-GP)

ขนส่ง ๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท ๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   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
๓๖๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,334.00         5,334.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕,๓๓๔.๐๐ บาท ๕,๓๓๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 15,322.40      15,322.40      เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๐๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๑๕,๓๒๒.๔๐ บาท ๑๕,๓๒๒.๔๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๓ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,950.00      11,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๐/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๔ จัดจ้างท าป้ายพระบรมฉายา 34,240.00      34,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕/๒๕๖๑ (e-GP)

ลักษณ์ฯ ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๕ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ส าหรับ 67,837.60      67,837.60      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า- สหกรณ์โคนมชะอ า- มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑/๒๕๖๑ (e-GP)

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยทราย จ ากัด ห้วยทราย จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บ้านบางสน ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท ๖๗,๘๓๗.๖๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๖ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)ส าหรับ 531,097.00    531,097.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมชะอ า- สหกรณ์โคนมชะอ า- มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒/๒๕๖๑ (e-GP)

เด็กโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ ห้วยทราย จ ากัด ห้วยทราย จ ากัด ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท ๕๓๑,๐๙๗.๐๐ บาท 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
๓๖๗ จัดจ้างผลิตสปอร์ตรถแห่ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจิรัฎฐ์ อิสระว ฒนา นายจิรัฎฐ์ อิสระว ฒนา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๒/๒๕๖๑

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน นนท์ นนท์ ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ปลอดภัยฯ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๘ จัดจ้างท าป้ายพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๖๑/๒๕๖๑

แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด"จุดเรียนรู้ ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
การจัดการขยะอินทรีย์ฯ"   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๖๙ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,725.00         1,725.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๒/๒๕๖๑

 ๑,๗๒๕.๐๐ บาท ๑,๗๒๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๐ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 540.00           540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุนิสาเภสัช ร้านสุนิสาเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๓/๒๕๖๑

การแพทย์ ๕๔๐.๐๐ บาท ๕๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๑ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลสมบัติ ร้านไพศาลสมบัติ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๔/๒๕๖๑

 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๒ จัดจ้างซ่อมแซมกระบอกครัช 2,350.00         2,350.00         เฉพาะเจาะจง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๕/๒๕๖๑

ล่าง รถบรรทุกขยะ ๘๐-๖๒๖๑ ๒,๓๕๐.๐๐ บาท ๒,๓๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
   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
๓๗๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,088.00         2,088.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๖/๒๕๖๑

 ๒,๐๘๘๐.๐๐ บาท ๒,๐๘๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๔ จัดจ้างท าป้ายไวนิลพระบรม 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๗/๒๕๖๑

ฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๐ พร้อมใส่โครงไม้   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๕ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๗๘/๒๕๖๑

พิวเตอร์ ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๐/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๔๐๐.๐๐ บาท ๑,๔๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,820.00         3,820.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๑/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๓,๘๒๐.๐๐ บาท ๓,๘๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๗๘ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท 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
๓๗๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,100.00         4,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๓/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๔,๑๐๐.๐๐ บาท ๔,๑๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๐ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00         1,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๔/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๑,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 840.00           840.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๕/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๘๔๐.๐๐ บาท ๘๔๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 320.00           320.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๖/๒๕๖๑

  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๓๒๐.๐๐ บาท ๓๒๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๓ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 820.00           820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๘๗/๒๕๖๑

  ๘๒๐.๐๐ บาท ๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๔ จัดจ้างท าป้ายคณะกรรมการ 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๑/๒๕๖๑

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   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
๓๘๕ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง อู่ปี ๒๐๐๐ การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๙๔/๒๕๖๑

 ๘๐-๖๗๓๕ ชุมพร  ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๖ จัดจ้างท าป้ายพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓๔๐๐/๒๕๖๑

ติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตาราง  ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมประจ าวัน ศพด.   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 120.00           120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๑/๒๕๖๑

  ๑๒๐.๐๐ บาท ๑๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๘ จัดจ้างท าป้ายป้ายไวนิลประชา 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๔/๒๕๖๑

สัมพันธ์ "รณรงค์ป้องกันเด็ก  ๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
จมน้ าฯ"   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๘๙ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00         4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๕/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔,๒๐๐.๐๐ บาท ๔,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๐ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00         4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๐๖/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔,๒๐๐.๐๐ บาท ๔,๒๐๐.๐๐ บาท 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
๓๙๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,900.00         2,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๘/๒๕๖๑

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีฯ  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒,๙๐๐.๐๐ บาท ๒,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 820.00           820.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๑๙/๒๕๖๑

  ๘๒๐.๐๐ บาท ๘๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๓ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,585.00         1,585.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๐/๒๕๖๑

  ๑,๕๘๕.๐๐ บาท ๑,๕๘๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๔ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,950.00         1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๑/๒๕๖๑

  ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๕ จัดซ้ือชุดกีฬา เพ่ือใช้ในโครง 3,800.00         3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.เจ.สปอร์ต ร้านเอ็ม.เจ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๒๙/๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬา นักเรียนฯ  ๓,๘๐๐.๐๐ บาท ๓,๘๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 555.00           555.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๐/๒๕๖๑

  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๕๕๕.๐๐ บาท ๕๕๕.๐๐ 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
๓๙๗ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00         1,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๕/๒๕๖๑

  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๙๐๐.๐๐ บาท ๑,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๘ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๖/๒๕๖๑

พิวเตอร์  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๓๙๙ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,658.00         1,658.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๗/๒๕๖๑

  ๑,๖๕๘.๐๐ บาท ๑,๖๕๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๐ จัดจ้างท าแผ่นพลาสติกการ 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๘/๒๕๖๑

ก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนฯ  ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๑ จัดจ้างขุดบ่อซึม 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง นายสมเพศ นายสมเพศ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๓๙/๒๕๖๑

  ปรอดทอง ปรอดทอง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๒๐๐.๐๐ บาท ๑,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๒ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอม 1,450.00         1,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๐/๒๕๖๑

พิวเตอร์  ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๑,๔๕๐.๐๐ บาท ๑,๔๕๐.๐๐ บาท 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
๔๐๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,194.00         4,194.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๑/๒๕๖๑

  ๔,๑๙๔.๐๐ บาท ๔,๑๙๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๔ จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ ร้านวิจิตรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๒/๒๕๖๑

"รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดฯ"  ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๕ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,466.35         2,466.35         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๗/๒๕๖๑

  ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๒,๔๖๖.๓๕ บาท ๒,๔๖๖.๓๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๖ จัดจ้างท าช้ันวางถังขยะ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  นายสุวัฒน์  มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๔๘/๒๕๖๑

  อาทรวัฒนกุล อาทรวัฒนกุล ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๔,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 90.57             90.57             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน  ๙๐.๕๗.๐๐ บาท ๙๐.๕๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๐๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,017.45         1,017.45         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุก  1,017.45 บาท 1,017.45 บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กระเช้า ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๖๘ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๐๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 90.57             90.57             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน  ๙๐.๕๗ บาท ๙๐.๕๗ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๑๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 10,410.90      10,410.90      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๙/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ บจ  ๑๐,๔๑๐.๙๐ บาท ๑๐,๔๑๐.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๔๑๗,๘๐-๖๐๔๘,๘๐-๙๐๐๗   เหมาะสมภายใน
เคร่ืองเล่ือยยนต์ วงเงินงบประมาณ

๔๑๑ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 179.91           179.91           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๑/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน  ๑๗๙.๙๑ บาท ๑๗๙.๙๑ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๔๑๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 21,493.50      21,493.50      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๒/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองตัดหญ้า  ๒๑,๔๙๓.๕๐ บาท ๒๑,๔๙๓.๕๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
รถบรรทุกขยะ ๘๐-๖๗๓๕,   เหมาะสมภายใน
๘๐-๖๒๖๑,รถน้ า ๕๐๒๗๔ วงเงินงบประมาณ

๔๑๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 5,889.00         5,889.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๓/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน  ๕,๘๘๙.๐๐ บาท ๕,๘๘๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔ ชุมพร   เหมาะสมภายใน
รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๔๑๔ จัดซ้ือน้ าด่ืม 190.00           190.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๓/๒๕๖๑
 ๑๙๐.๐๐ บาท ๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

  เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

  - ๖๙ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๑๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม 130.00           130.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๕/๒๕๖๑

 ๑๓๐.๐๐ บาท ๑๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๑๖ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๖/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๑๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,469.00         5,469.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๕,๔๖๙.๐๐ บาท ๕,๔๖๙.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๑๘ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,829.00      30,829.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๒/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๓๐,๘๒๙.๐๐ บาท ๓๐,๘๒๙.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๑๙ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๐ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๔/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๐ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๒๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,950.00      11,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๕/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๒ จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 158,816.68    158,816.68    เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 อ าเภอท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑๕๘,๘๑๖.๖๘ บาท ๑๕๘,๘๑๖.๖๘ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๓ จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ี 9,900.00         9,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ร้านเจริญภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๗/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๙๐๐.๐๐ บาท ๙,๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,003.00         8,003.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๘,๐๐๓.๐๐ บาท ๘,๐๐๓.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๕ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 21,600.00      21,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๖ จัดจ้างซ่อมเคร่ืองรับสัญญาณ 28,419.20      28,419.20      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.เซอร์วิส หจก.เอส.ที.เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๒๘,๔๑๙.๒๐ บาท ๒๘,๔๑๙.๒๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๑ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๒๗ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกกระเช้า 57,700.00      57,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ปี ๒๐๐๐ การช่างร้านอู่ปี ๒๐๐๐ การช่างมีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๗/๒๕๖๑ (e-GP)

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๔๑๖ ๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท ๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๘ จัดจ้างท าป้ายการจัดการขยะ 6,152.50         6,152.50         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๘/๒๕๖๑ (e-GP)

ชุมชน ๖,๑๕๒.๕๐ บาท ๖,๑๕๒.๕๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๒๙ จัดจ่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.แอร์เซอร์ ร้าน เอส.พี.แอร์เซอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 วิส วิส ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๐ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,208.00         8,208.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๘,๒๐๘.๐๐ บาท ๘,๒๐๘.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,580.00         7,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๑
 ๗,๕๘๐.๐๐ บาท ๗,๕๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๒ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 780.00           780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๐/๒๕๖๑

๗๘๐.๐๐ บาท ๗๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๒ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๓๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 720.00           720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๒/๒๕๖๑

 ๗๒๐.๐๐ บาท ๗๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๔ จัดจ้างท าป้ายอคริลิคติดสต๊ิก 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๓/๒๕๖๑

เกอร์ "ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน ๖๐๐.๐๐ บาท ๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รักการอ่าน ทต.ปะทิว" เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,644.00         3,644.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๗/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 ๓,๖๔๔.๐๐ บาท ๓,๖๔๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๖ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 153.01           153.01           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 ๑๕๓.๐๑ บาท ๑๕๓.๐๑ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๗ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 683.20           683.20           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๖๙/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖๘๓.๒๐ บาท ๖๘๓.๒๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๓๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 276.06           276.06           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๐/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๒๗๖.๐๖ บาท ๒๗๖.๐๖ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๓ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๓๙ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,028.10         3,028.10         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๑/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓,๐๒๘.๑๐ บาท ๓,๐๒๘.๑๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 77.04             77.04             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๒/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๗๗.๐๔. บาท ๗๗.๐๔. บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,775.00         1,775.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๓/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑,๗๗๕.๐๐ บาท ๑,๗๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๒ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ นายวิวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๗๔/๒๕๖๑

ตลาดสด ลิมป์ปิยโกศล ลิมป์ปิยโกศล ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 4,700.00         4,700.00         เฉพาะเจาะจง นางยุภารัตน์ นางยุภารัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๐/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ศิลป์สิทธ์ิ ศิลป์สิทธ์ิ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ ๔,๗๐๐.๐๐ บาท ๔,๗๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๑/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๔ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๔๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,500.00         2,500.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิฆัมพร เวชกุล น.ส.ทิฆัมพร เวชกุล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๒/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๓/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายจิรัฎฐ์ นายจิรัฎฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๔/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน อิสระวัฒนานนท์ อิสระวัฒนานนท์ ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 480.00           480.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๕/๒๕๖๑

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน ๔๘๐.๐๐ บาท ๔๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เยาวชนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๔๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 160.00           160.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๖/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๑๖๐.๐๐ บาท ๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,450.00         1,450.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๗/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน ๑,๔๕๐.๐๐ บาท ๑,๔๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๕ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๕๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง นายภัทราวุฒิ นายภัทราวุฒิ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๘๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวัน กิตติวานิช กิตติวานิช ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าพรรษาฯ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๔,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 320.00           320.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๑/๒๕๖๑

โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน ๓๒๐.๐๐ บาท ๓๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เยาวชน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 360.00           360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๒/๒๕๖๑

 ๓๖๐.๐๐ บาท ๓๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,110.00         1,110.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๓/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้า ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พรรษาฯ ๑,๑๑๐.๐๐ บาท ๑,๑๑๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,210.00         3,210.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๔/๒๕๖๑

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้า ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พรรษาฯ ๓,๒๑๐.๐๐ บาท ๓,๒๑๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๖ จัดซ้ือคาบูเรเตอร์คาบิว 750.00           750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทวีรุ่ง ร้านทวีรุ่ง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๕/๒๕๖๑

 ๗๕๐.๐๐ บาท ๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๖ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๕๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๖/๒๕๖๑

 ๔๐๐.๐๐ บาท ๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๙/๒๕๖๑

 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๕๙ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00           500.00           เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๐/๒๕๖๑

 ๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๐ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 52.65             52.65             เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 ๕๒.๖๕ บาท ๕๒.๖๕ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๑ จัดจ้างท าป้าย 2,033.00         2,033.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๐/๒๕๖๑

 ๒,๐๓๓.๐๐ บาท ๒,๐๓๓.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๒ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 220.00           220.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๐/๒๕๖๑

 ๒๒๐.๐๐ บาท ๒๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๗ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๖๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00         9,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๐/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๙,๕๐๐.๐๐ บาท ๙,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๔ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,850.00         5,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๕,๘๕๐.๐๐ บาท ๕,๘๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๕ จัดซ้ือถังขยะ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๒/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 10,400.00      10,400.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ บุตรวาทิตย์น.ส.ศิริรัตน์ บุตรวาทิตย์มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๓/๒๕๖๑ (e-GP)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีฯ ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๗ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๔/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๖๘ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๕/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๘ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๔๖๙ จัดซ้ือชุดกีฬา 9,510.00         9,510.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เจ.สปอร์ต ร้าน เอ็ม.เจ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๕๑๐.๐๐ บาท ๙,๕๑๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๔๗๐ จัดซ้ือยางมะตอย 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๗/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๗๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,300.00         6,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
 ๖,๓๐๐.๐๐ บาท ๖,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๗๒ จัดจ้างท าอาหารกลางวันพร้อม 5,500.00         5,500.00         เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ นางรุ่งระวี เรืองหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๐/๒๕๖๑ (e-GP)

เคร่ืองด่ืม ๕,๕๐๐.๐๐ บาท ๕,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๗๓ จัดจ้างท าป้าย "ขยะเปียก" 10,186.40      10,186.40      เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา ร้านอักษรศิลป์โฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๑/๒๕๖๑ (e-GP)

"ร่วมกันคัดแยกขยะฯ" ๑๐,๑๘๖.๔๐ บาท ๑๐,๑๘๖.๔๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๗๔ จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 184,259.35    184,259.35    เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรปราณีตยนต์ ร้านชุมพรปราณีตยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๒/๒๕๖๑ (e-GP)

หมายเลขทะเบียน ๕๐๒๗๔ ๑๘๔,๒๕๙.๓๕ บาท ๑๘๔,๒๕๙.๓๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๗๙ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๗๕ จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 690.00           690.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๔๙๘/๒๕๖๑

นิเจอร์ นิเจอร์ ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๖๘๐.๐๐ บาท ๖๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๗๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 225.00           225.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๑/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๒๕.๐๐ บาท ๒๒๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๗๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,020.00         1,020.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๐๒/๒๕๖๑

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๐๒๐.๐๐ บาท ๑,๐๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เทิดไท้องค์ราชัน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๗๘ จัดซ้ืองานบ้านงานครัว 1,775.00         1,775.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๔/๒๕๖๑

  ๑,๗๗๕.๐๐ บาท ๑,๗๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๗๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 930.00           930.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๖/๒๕๖๑
  ๙๓๐.๐๐ บาท ๙๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๖๘๐ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๗/๒๕๖๑
ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๐ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๘๑ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 60.00             60.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กยานยนต์ ร้านเล็กยานยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๙/๒๕๖๑

๖๐.๐๐ บาท ๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๘๒ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 900.00           900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๐/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
๙๐๐.๐๐ บาท ๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๘๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,140.00         2,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์ ร้านอักษรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๑/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันส าคัญของ โฆษณา โฆษณา ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ชาติฯ ๒,๑๔๐.๐๐ บาท ๒,๑๔๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๘๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,074.00         2,074.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๒,๐๗๔.๐๐ บาท ๒,๐๗๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๘๕ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๑๗/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๘๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๔/๒๕๖๑

ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๑ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๘๗ จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ 450.00           450.00           เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  จันทยงค์ นายสมชาย  จันทยงค์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๗/๒๕๖๑

ภายในห้องส่งกระจายเสียง ๔๕๐.๐๐ บาท ๔๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตามสาย   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๘๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 214.00           214.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๒๘/๒๕๖๑

โครงการจัดงานวันส าคัญของ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ชาติฯ ๒๑๔.๐๐ บาท ๒๑๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๘๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 300.00           300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๒/๒๕๖๑

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ๓๐๐.๐๐ บาท ๓๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
พัฒนาครูฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๐ จัดจ้างเหมาแมคโคตัดต้นไม้ 2,728.50         2,728.50         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๓๓/๒๕๖๑

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒,๗๒๘.๕๐ บาท ๒,๗๒๘.๕๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 470.00           470.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศิวกรณ์เภสัช ร้านศิวกรณ์เภสัช มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๐/๒๕๖๑

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุฯ ๔๗๐.๐๐ บาท ๔๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 270.00           270.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๑/๒๕๖๑

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุฯ ๒๗๐.๐๐ บาท ๒๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๒ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๙๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 252.00           252.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๒/๒๕๖๑

โครงการเชิดชูรู้ค่าผู้สูงอายุฯ ๒๕๒.๐๐ บาท ๒๕๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๔ จัดจ้างซักผ้าท่ีผูกในงานรัฐพิธี 1,930.00         1,930.00         เฉพาะเจาะจง นางสภา สุขศิริ นางสภา สุขศิริ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๓/๒๕๖๑

 ๑,๙๓๐.๐๐ บาท ๑,๙๓๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๕ จัดจ้างสูบส่ิงปฏิกูลห้องน้ า 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์ ลิมป์ นายวิวัฒน์ ลิมป์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๔/๒๕๖๑

ตลาดสด ปิยโกศล ปิยโกศล ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓,๐๐๐.๐๐ บาท ๓,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๖ จัดจ้างท าป้าย"มือถือเก่าไป 180.00           180.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๕/๒๕๖๑

ชีวิตใหม่มาฯ" ๑๘๐.๐๐ บาท ๑๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,936.00         2,936.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๖/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒,๙๓๖.๐๐ บาท ๒,๙๓๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๖๙๘ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 233.26           233.26           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๗/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๓๓.๒๖ บาท ๒๓๓.๒๖ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๓ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๖๙๙ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 417.30           417.30           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๘/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
๔๑๗.๓๐บาท ๔๑๗.๓๐บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๐ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,240.00         3,240.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัย ร้านโชคชัย มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๕๙/๒๕๖๑

 ๓,๒๔๐.๐๐ บาท ๓,๒๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๑ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 275.00           275.00           เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญ์นภัส น.ส.ธัญญ์นภัส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๐/๒๕๖๑

ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริม ธนันท์คณา ธนันท์คณา ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
การพัฒนาครูฯ ๒๗๕.๐๐ บาท ๒๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๒ จัดซ้ือน้ าด่ืม 120.00           120.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๑/๒๕๖๑

 ๑๒๐.๐๐ บาท ๑๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๓ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 942.67           942.67           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๓/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 ๙๔๒.๖๗ บาท ๙๔๒.๖๗ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๔ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 2,770.66         2,770.66         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าฯ บริษัท โตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๙/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน บจ ๑๔๑๗ ๒,๗๗๐.๖๖ บาท ๒,๗๗๐.๖๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๔ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๐๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 91.89             91.89             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถจักรยาน ๙๑.๘๙ บาท ๙๑.๘๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 4,710.80         4,710.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับเล่ือยโซ่ยนต์ ๔,๗๑๐.๘๐ บาท ๔,๗๑๐.๘๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
บจ ๑๔๑๗,๘๐-๙๐๐๗   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 2,076.90         2,076.90         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๕/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถบรรทุก ๒,๐๗๖.๙๐ บาท ๒,๐๗๖.๙๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กระเช้า ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 91.59             91.59             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถจักรยาน ๙๑.๕๙ บาท ๙๑.๕๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๐๙ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 5,476.25         5,476.25         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถยนต์ส่วน ๕,๔๗๖.๒๕ บาท ๕,๔๗๖.๒๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กลาง หมายเลขทะเบียน กข   เหมาะสมภายใน
๕๙๔๔,รถตู้ นข ๑๐๗๒ วงเงินงบประมาณ

๗๑๐ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 19,902.05      19,902.05      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๘/๒๕๖๑
หล่อล่ืน  ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๙,๙๐๒.๐๕ บาท ๑๙,๙๐๒.๐๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๕๓,เคร่ืองตัดหญ้า   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๕ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๑๑ จัดซ้ือน้ าด่ืม 250.00           250.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๙/๒๕๖๑

 ๒๕๐.๐๐ บาท ๒๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๑๒ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 182.28           182.28           เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๒๔/๒๕๖๑

หล่อล่ืน  ส าหรับรถจักรยาน ๑๘๒.๒๘ บาท ๑๘๒.๒๘ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๑๓ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 3,037.00         3,037.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๒/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถยนต์ส่วน ๓,๐๓๗.๐๐ บาท ๓,๐๓๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กลาง กข ๕๙๔๔,รถตู้ นข   เหมาะสมภายใน
1072 ชุมพร วงเงินงบประมาณ

๗๑๔ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 93.09             93.09             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๓/๒๕๖๑
หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๓.๐๙ บาท ๙๓.๐๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
ยนต์ กลจ ๒๔๐   เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

๗๑๕ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 1,062.95         1,062.95         เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๔/๒๕๖๑
หล่อล่ืน  ส าหรับรถบรรทุก ๑,๐๖๒.๙๕ บาท ๑,๐๖๒.๙๕ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
กระเช้า ๘๐-๘๔๑๖   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๑๖ จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 200.00           200.00           เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศีลบุตร นางกัลยา ศีลบุตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๔๑/๒๕๖๑

 ๒๐๐.๐๐ บาท ๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๖ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๑๗ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง บ้านสวย_เฟอร์นิเจอร์ บ้านสวย_เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๙/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๑๘ จัดซ้ือผ้าซับในสีขาว,สีฟ้า, 7,875.00         7,875.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๐/๒๕๖๑ (e-GP)

พานพุ่มเงิน,ทอง,ผ้ามันสีชมพู ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๗,๘๗๕.๐๐ บาท ๗,๘๗๕.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๑๙ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,045.00         9,045.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๐๔๕.๐๐ บาท ๙,๐๔๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๐ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 13,600.00      13,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๒/๒๕๖๑ (e-GP)

ขนส่ง ๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท ๑๓,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000.00      19,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,200.00         8,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๔/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๘,๒๐๐.๐๐ บาท ๘,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๗ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๒๓ จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 72,400.00      72,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.แอร์เซอร์วิส ร้านเอส.พี.แอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๕/๒๕๖๑ (e-GP)

(เคร่ืองปรับอากาศ) ๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท ๗๒,๔๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๔ จัดซ้ือกระเป๋า,ปากกา,สมุด 9,200.00         9,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๖/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๙,๒๐๐.๐๐ บาท ๙,๒๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๕ จัดซ้ืออาหารว่าง,เคร่ืองด่ืม 5,750.00         5,750.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๗/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,234.00         8,234.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๘,๒๓๔.๐๐ บาท ๘,๒๓๔.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๗ จัดจ้างรถปรับอากาศไม่ประจ า 30,000.00      30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเจน โสมคง นายเจน โสมคง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๕/๒๕๖๑ (e-GP)

ทาง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๒๘ จัดจ้างท าอาหารกลางวันพร้อม 5,750.00         5,750.00         เฉพาะเจาะจง นางแววตา หนูทิมทอง นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๖/๒๕๖๑ (e-GP)

เคร่ืองด่ืม ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๘ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๒๙ จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 20,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๒๘/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๑
 ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๐ จัดจ้างท าป้ายโครงการฯ เพ่ือใช้ 252.00           252.00           เฉพาะเจาะจง ร้านวิจิตรศิลป์ฯ ร้านวิจิตรศิลป์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๔/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมให้ความรู้หมอ ๒๕๒.๐๐ บาท ๒๕๒.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
หมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๑ จัดจ้างอาหารกลางวันพร้อม 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางแววตา หนูทิมทอง นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๕/๒๕๖๑

เคร่ืองด่ืมเพ่ือใช้ในโครงการ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
อบรมให้ความรู้หมอหมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๒ จัดจ้างท าป้ายโครงการฯ เพ่ือใช้ 700.00           700.00           เฉพาะเจาะจง ร้าเหน่งโฆษณา นางแววตา หนูทิมทอง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๖/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมและการแลก ๗๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
เปล่ียนเรียนรู้ฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๓ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา ขาวศรี น.ส.สุชาดา ขาวศรี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๗/๒๕๖๑

โครงการอบรมให้ความรู้หมอ ๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
หมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๔ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูฃ นางมัทนา ต้ังฐิตะกูฃ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๘/๒๕๖๑

โครงการอบรมให้ความรู้หมอ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ๓,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
หมู่บ้านฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๘๙ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๓๕ จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 2,770.66         2,770.66         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าฯ บริษัท โตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๖๙/๒๕๖๑

หมายเลขทะเบียน บจ ๑๔๑๗ ๒,๗๗๐.๖๖ บาท ๒,๗๗๐.๖๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 2,190.00         2,190.00         เฉพาะเจาะจง ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ ร้านราเชนท์พันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๓/๒๕๖๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๒,๑๙๐.๐๐ บาท ๒,๑๙๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๗ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 237.00           237.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๕/๒๕๖๑

โครงการเพ่ิมไอโอดีน เพ่ิมไอ ๒๓๗.๐๐ บาท ๒๓๗.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
โอดีนฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๘ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 380.00           380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๖/๒๕๖๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๓๘๐.๐๐ บาท ๓๘๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๓๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ใน 1,260.00         1,260.00         เฉพาะเจาะจง นางจงกล ทิวแพ นางจงกล ทิวแพ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๗/๒๕๖๑

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ ๑,๒๖๐.๐๐ บาท ๑,๒๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๐ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,415.00         2,415.00         เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๘/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมและการแลก ๒,๔๑๕.๐๐ บาท ๒,๔๑๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
เปล่ียนเรียนรู้ฯ   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๙๐ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๔๑ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,590.30         4,590.30         เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๗๙/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๕ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๔,๕๙๐.๓๐ บาท ๔,๕๙๐.๓๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๒ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 4,500.00         4,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๐/๒๕๖๑

โครงการรณรงค์ป้องกันควบ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
คุมโรคไข้เลือดออก   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๓ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,050.00         1,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๒/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๑,๐๕๐.๐๐ บาท ๑,๐๕๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๓/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๕ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 635.00           635.00           เฉพาะเจาะจง นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล นางมัทนา ต้ังฐิตะกูล มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๔/๒๕๖๑

ในโครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจ ๖๓๕.๐๐ บาท ๖๓๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๖ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 1,546.00         1,546.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๖/๒๕๖๑

ในโครงการอบรมและการแลก ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
เปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมฯ ๑,๕๔๖.๐๐ บาท ๑,๕๔๖.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๙๑ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๔๗ จัดจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1,700.00         1,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเหน่งโฆษณา ร้านเหน่งโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๘/๒๕๖๑

ท าด้วยโครงเหล็กพ้ืนป้ายปู ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
พรม   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๘๙/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๓,๓๐๐.๐๐ บาท ๓,๓๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๔๙ จัดซ้ือวัสดุโครงการฯ เพ่ือใช้ 2,510.00         2,510.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๐/๒๕๖๑

ในโครงการจัดท าหลักสูตรปฐม ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
วัย ศพด.บ้านบางสน ๒,๕๑๐.๐๐ บาท ๒,๕๑๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๐ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,686.00         1,686.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๒/๒๕๖๑

 ๑,๖๘๖.๐๐ บาท ๑,๖๘๖.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00         4,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๕/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๔,๙๐๐.๐๐ บาท ๔,๙๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๒ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 840.00           840.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๕๙๖/๒๕๖๑

 ๘๔๐.๐๐ บาท ๘๔๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๙๒ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๕๓ จัดซ้ือกาแฟส าเร็จรูป 170.00           170.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๓/๒๕๖๑

 ๑๗๐.๐๐ บาท ๑๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๔ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 160.50           160.50           เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวมินิมาร์ท ร้านปะทิวมินิมาร์ท มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๔/๒๕๖๑

 160.5๐ บาท 160.5๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๕ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 674.10           674.10           เฉพาะเจาะจง หจก.ปะทิวค้าวัสดุ หจก.ปะทิวค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๕/๒๕๖๑

 ก่อสร้าง ก่อสร้าง ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๖๗๔.๑๐ บาท ๖๗๔.๑๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๖ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,984.00         1,984.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๐๙/๒๕๖๑

 ๑,๙๘๔.๐๐ บาท ๑,๙๘๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๗ จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 1,950.00         1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๐/๒๕๖๑

 ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ๑,๙๕๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๕๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 420.00           420.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๑/๒๕๖๑

 ๔๒๐.๐๐ บาท ๔๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๙๓ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๖๐ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 150.00           150.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงการเกษตร ร้านหน่ึงการเกษตร มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๑/๒๕๖๑

 ๔๒๐.๐๐ บาท ๔๒๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖๑ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 470.00           470.00           เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๑๓/๒๕๖๑

 ๔๗๐.๐๐ บาท ๔๗๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖๒ จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า 2,304.00         2,304.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรก๊อปป้ี ร้านชุมพรก๊อปป้ี มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๒๕/๒๕๖๑

เล่มเทศบัญญัติงปม.ประจ าปี ๒,๓๐๔.๐๐ บาท ๒,๓๐๔.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖๓ จัดซ้ือโทรศัพท์ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๒๖/๒๕๖๑

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖๔ จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนัก 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.น าโชค ร้าน อ.น าโชค มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๐/๒๕๖๑

 ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ
๗๖๕ จัดซ้ือช้ันวางรองเท้า 1,560.00         1,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ ร้านบ้าน_สวยเฟอร์ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๑/๒๕๖๑

 นิเจอร์ นิเจอร์ ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๑,๕๖๐.๐๐ บาท ๑,๕๖๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

 วงเงินงบประมาณ

  - ๙๔ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๖๖ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 93.09             93.09             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๖/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๓.๐๙ บาท ๙๓.๐๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
ยนต์ ขขง ๑๙๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖๗ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 16,655.50      16,655.50      เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๗/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถบรรทุกขยะ ๑๖,๖๕๕.๕๐ บาท ๑๖,๖๕๕.๕๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
๘๐-๖๗๓๕,๘๐-๖๒๖๑   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖๘ จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 93.39             93.39             เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.บริการ ร้าน ท.บริการ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๘/๒๕๖๑

หล่อล่ืน ส าหรับรถจักรยาน ๙๓.๓๙ บาท ๙๓.๓๙ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
ยนต์ กมย ๔๘   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๖๙ จัดซ้ือน้ าด่ืม 160.00           160.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ด าเนินยุทธ หจก.ด าเนินยุทธ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๖๓๙/๒๕๖๑

 ๑๖๐.๐๐ บาท ๑๖๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๐ จัดซ้ือกระเป๋าเอกสาร,วัสดุ 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๓๙/๒๕๖๑ (e-GP)

เคร่ืองเขียน ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ๕,๖๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๓ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๑ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๐/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ๘,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๙๕ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๗๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,480.00         7,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๑/๒๕๖๑ (e-GP)

 ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๗,๔๘๐.๐๐ บาท ๗,๔๘๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๓ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,018.00         5,018.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังง้วนเฮง ร้านต้ังง้วนเฮง มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๒/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๕,๐๑๘.๐๐ บาท ๕,๐๑๘.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๔ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,175.00      14,175.00      เฉพาะเจาะจง ร้านปะทิวการไฟฟ้า ร้านปะทิวการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๓/๒๕๖๑ (e-GP)

 ๑๔,๑๗๕.๐๐ บาท ๑๔,๑๗๕.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๕ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,000.00         5,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์.เอส.ที.สเต หจก.อาร์.เอส.ที.สเต มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๔๔/๒๕๖๑ (e-GP)

(เคร่ืองส ารองไฟ) ช่ัน ช่ัน ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๕,๐๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๖ จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 6,899.36         6,899.36         เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๑๗/๒๕๖๑ (e-GP)

รถตู้ หมายเลขทะเบียน ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๐ กันยายน  ๒๕๖๑
นข ๑๐๗๒   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๗ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม 550,000.00    612,000.00    e-bidding หจก.วุฒิพรค้าวัสดุ หจก.วุฒิพรค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๕/๒๕๖๑ (สัญญาจ้าง)

เหล็กอเนกประสงค์ฯ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๙๖ -



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

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
๗๗๘ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารส านัก 999,900.00    1,021,000.00  e-bidding บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๐๖/๒๕๖๑ (สัญญาจ้าง)

งานและอาคารป้องกันฯ ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ๖,๘๙๙.๓๖ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๗๙ จัดจ้างปรับปรุงห้องข้อมูล 99,200.00      99,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โอเอฟซิสเท็ม หจก.โอเอฟซิสเท็ม มีคุณสมบัติถูกต้อง ๑๘/๒๕๖๑ (e-GP)

สารสนเทศ แอนด์เน็ทเวิร์ค แอนด์เน็ทเวิร์ค ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑
 ๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท ๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
๗๘๐ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,044,000.00  1,493,700.00  e-bidding หจก.อธิษฐ์ ๒๐๐๙ หจก.อธิษฐ์ ๒๐๐๙ มีคุณสมบัติถูกต้อง ๓/๒๕๖๑ (สัญญาซ้ือ)

(ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง) ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ครบถ้วนเสนอราคา   ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๑
   เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

  - ๙๗ -


