
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืนส้ำนักปลัด 20,000.00 20,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที ่29/2563 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 1 เมษำยน  2563

2 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อล่ือกองช่ำง 15,000.00 15,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที ่30/2563 
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 1 เมษำยน  2563

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 7,690.00 7,690.00 วธิเีฉพำะเจำะจง วงศ์สวัสด์ิครุภัณฑ์ วงศ์สวัสด์ิครุภัณฑ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที ่31/2563 
เทศบำลต้ำบลกะทูน ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 16 เมษำยน  2563

4 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 42,101.00 42,101.00 วธิเีฉพำะเจำะจง วงศ์สวัสด์ิครุภัณฑ์ วงศ์สวัสด์ิครุภัณฑ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที ่32/2563 
ส้ำนักปลัด ประจ้ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 16 เมษำยน  2563

5 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 52,600.00 52,600.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที ่33/2563 
ส้ำนักปลัด ประจ้ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓ ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 28 เมษำยน  2563

6 จัดซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 79,900.00 79,900.00 วธิเีฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน สหกรณ์กำรเกษตรพิปูน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที ่34/2563 
กองช่ำง ประจ้ำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓ ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 28 เมษำยน  2563

7 จดัจำ้งตรวจเชค็และซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง กฉ 3560 นศ 2,100.00 21,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อู่เเกียรติกำรช่ำง อู่เกียรติกำรช่ำง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 30/2563 
ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจ้ำง ลว. 16 เมษำยน  2563

8 จัดจ้ำงเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ 1,950.00 1,950.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อู่เเกียรติกำรช่ำง อู่เเกียรติกำรช่ำง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 31/2563 
ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจ้ำง ลว. 16 เมษำยน  2563

9 จัดจ้ำงเช็คและซ่อมรถบรรทุกน้้ำเอนกประสงค์ 1,000.00 1,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง อู่เกียรติกำรช่ำง อู่เกียรติกำรช่ำง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 32/2563 
ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจ้ำง ลว. 17 เมษำยน  2563

10 จัดจ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงตู้ควบคุมไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำ 14,500 14,500.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวสันต์ สิทธิฤทธิ์ นำยวสันต์ สิทธิฤทธิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 33/2563 
ภำยในอำคำรส้ำนักงำน ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจ้ำง ลว. 17 เมษำยน  2563

11 จัดจ้ำงซ่อมประตูห้องคลัง 1,700.00 1,700.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวสันต์  สิทธิฤทธิ์ นำยวสันต์  สิทธิฤทธิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 34/2563 
ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจ้ำง ลว. 17 เมษำยน  2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน  2563
เทศบำลต ำบลกะทูน อ ำเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมรำช

วนัที่ 1 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน  2563
เทศบำลต ำบลกะทูน อ ำเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมรำช

วนัที่ 1 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

12 จ้ำงเหมำยำมรักษำควำมปลอดภัยในกำรรักษำควำม 8,000.00 8,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยวรเมธ รัตนบุษยำพร นำยวรเมธ รัตนบุษยำพร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 35/2563 
ปลอดภัยและดูแลทรัยพ์สินของส้ำนักงำน ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจ้ำง ลว. 28 เมษำยน  2563

13 ก่อสร้ำงสนำมฟตุบอล ขนำดกว้ำง ๔๕ เมตร ยำว ๖๕ เมตร 629,000.00 629,000.00 คัดเลือก หจก.รุ่งชนะกำรก่อสร้ำง หจก.รุ่งชนะกำรก่อสร้ำง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่20/2563 

หมู่ที๘่ (เงินอุดหนุน) ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจ้ำง ลว. 16 เมษำยน  2563

14 ก่อสร้ำงถนนผิวปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต สำยคลองใหญ่ 5,137,800.00 5,137,800.00 e-bidding หจก.บิ๊กบอย2019 หจก.บิ๊กบอย2019 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่21/2563 

หมู่ที๘่ (เงินอุดหนุน) ก่อสร้ำง ก่อสร้ำง ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจ้ำง ลว. 17 เมษำยน  2563

15 จำ้งเหมำโครงกำรจดัเกบ็ขยะมูลฝอย 28,000.00 28,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ พฒัปำน นำยกฤษณะ พฒัปำน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่22/2563 

ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจ้ำง ลว. 28 เมษำยน  2563

16 จำ้งเหมำท้ำควำมสะอำดศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในสังกดั 36,000.00 36,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ พฒัปำน นำยกฤษณะ พฒัปำน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่23/2563 

ต้ำบลกะทนู ประจ้ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจ้ำง ลว. 28 เมษำยน  2563

17 จำ้งเหมำบคุคลปฏบิติังำนปอ้งกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 27,000.00 27,000.00 วธิเีฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ พฒัปำน นำยกฤษณะ พฒัปำน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่24/2563 
ประจ้ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจ้ำง ลว. 28 เมษำยน  2563

18 ปรับปรุงภมูิทศันพ์ฒันำแหล่งทอ่งเที่ยว ม.๑ และ ม.๗ 9,470,000.00 9,470,000.00 e bidding ธรุกจิร่วมค้ำ พแีอลซีแอล ๒๐๒๐ ธรุกจิร่วมค้ำ พแีอลซีแอล ๒๐๒๐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่25/2563 

ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจ้ำง ลว. 29 เมษำยน  2563

19 กอ่สร้ำงถนนผิวทำงปอร์ตแลนด์ซีเมนคอนกรีต 5,251,000.00 5,251,000.00 e bidding หจก.บิ๊กบอย หจก.บิ๊กบอย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่29/2563 

สำยหว้ยหมื่นส่ี หมู่ที่ ๗ กอ่สร้ำง 2020 กอ่สร้ำง 2020 ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจ้ำง ลว. 30 เมษำยน  2563






