
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน  จ ำนวน 8  รำยกำร กองช่ำง 11,444.00 11,444.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวงศ์สวสัด์ิครุภัณฑ์ ร้ำนวงศ์สวสัด์ิครุภัณฑ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 14/2565

เทศบำลต ำบลกะทูน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 1 ธนัวำคม  2564

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 650.00 650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนวงศ์สวสัด์ิครุภัณฑ์ ร้ำนวงศ์สวสัด์ิครุภัณฑ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 15/2565

กองช่ำงเทศบำลต ำบลกะทนู ประจ ำปงีบประมำณ 2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 1 ธนัวำคม  2564

3 จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกัน 1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนกะทูนก่อสร้ำง ร้ำนกะทูนก่อสร้ำง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 16/2565

และลดอุบัติเหตุทำงถนน ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 27 ธนัวำคม  2564

4 จัดจ้ำงท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปงีบประมำณ ๒๕๖๔ 99,000.00 99,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จ ำกัด บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จ ำกัด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 15/2565

ตำมโครงกำรประชำสัมพนัธเ์ผยแพร่ข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว. 3 ธนัวำคม  2564

และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลกะทูน 

ประจ ำปีงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี ๒๕๖๕

5 จดัจำ้งตรวจเช็คและซ่อมหรือเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์อะไหล่ 980.00 980.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.เอี้ยงยำนยนต์ ร้ำน ช.เอี้ยงยำนยนต์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 16/2565

รถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียนรถ กฉ 3560 นศ ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว. 3 ธนัวำคม  2564

6 จดัจำ้งซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,900.00 3,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อินเตอร์คอม จ ำกัด บริษัท อินเตอร์คอม จ ำกัด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 17/2565

ส ำนักปลัด ประจ ำปีงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี ๒๕๖๕ ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว. 7 ธนัวำคม  2564

7 จำ้งเหมำตำมโครงกำรจดัเก็บขยะมูลฝอย 111,000.00 111,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กฤษณะกำรก่อสร้ำง กฤษณะกำรก่อสร้ำง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่19/2565 

ต้ังแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2565 ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจำ้ง ลว. 27 ธนัวำคม  2564

จ ำนวน  3 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคม  2564

เทศบำลต ำบลกะทูน อ ำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรธีรรมรำช

วันที่ 4 เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2565



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคม  2564

เทศบำลต ำบลกะทูน อ ำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรธีรรมรำช

วันที่ 4 เดอืนมกรำคม พ.ศ. 2565

8 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดศูนย์พฒันำเด็กเล็กสังกัด ทต.กะทูน 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง กฤษณะกำรก่อสร้ำง กฤษณะกำรก่อสร้ำง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญำจำ้ง เลขที ่20/2565 

ต้ังแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2565 ตำมเง่ือนไขในใบสัญญำจำ้ง ลว. 27 ธนัวำคม  2564

จ ำนวน  3 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

9 จำ้งเหมำโครงกำรจำ้งบุคคลปฏิบัติงำนป้องกันและ 81,000.00           81,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณะ  พัฒปำน นำยกฤษณะ  พัฒปำน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 21/2565 

บรรเทำสำธำรณภยั ต้ังแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว.27 ธนัวำคม 2564

จ ำนวน  3 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

10 จำ้งเหมำโครงกำรยำมรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 1 อัตรำ 24,000.00 24,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวสันต์  สิทธฤิทธิ์ นำยวสันต์  สิทธฤิทธิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 22/2565 

ต้ังแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว.27 ธนัวำคม 2564

จ ำนวน  3 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

11 จำ้งเหมำโครงกำรจำ้งเหมำงำนธรุกำร จ ำนวน ๑ อัตรำ 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัยนำ  ริยำพันธ์ นำงสำวนัยนำ  ริยำพันธ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 23/2565 

ต้ังแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนมิถุนำยน 2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว.27 ธนัวำคม 2564

จ ำนวน  6 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

12 จำ้งเหมำโครงกำรจำ้งเหมำประชำสัมพันธ ์จ ำนวน 1 อตัรำ 27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรสสุคนธ ์ จบฤทธิ์ นำงสำวรสสุคนธ ์ จบฤทธิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 24/2565 

ต้ังแต่เดือนมกรำคม ถึงเดือนมีนำคม 2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว.27 ธนัวำคม 2564

จ ำนวน  3 เดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

13 จัดจ้ำงท ำปำ้ยไวนิล โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 2,376.00 2,376.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สุพจน์กำรพิมพ์ หจก.สุพจน์กำรพิมพ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 25/2565 

ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังจำ้ง ลว.29 ธนัวำคม 2564

14 จดัเช่ำเต็นท์ โต๊ะ เกำ้อี ้ตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกนัและลดอบุัติเหตุ 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยชัยสิทธิ์  สุภิษะ นำยชัยสิทธิ์  สุภิษะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังเช่ำ เลขที่ 2/2565 
ทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมเง่ือนไขในใบส่ังเช่ำ ลว. 27 ธนัวำคม  2564






