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

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง  และหล่อล่ืน เดือนตุลาคม 2562- 80,066.80 80,066.80 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพิปูน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพิปูน จ ากัด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563
มีนาคม 2563 ส านักปลัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 1 ตุลาคม  2562

2 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง  และหล่อล่ืน 22,400.00 22,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพิปูน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพิปูน จ ากัด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2563 
กองช่าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 1 ตุลาคม  2562

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 38,920.00 38,920.00 วธิเีฉพาะเจาะจง kkธุรกิจ 999 kkธุรกิจ 999 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2563 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 11 ตุลาคม  2562

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 45,750.00 45,750.00 วธิเีฉพาะเจาะจง kkธุรกิจ 999 kkธุรกิจ 999 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2563 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 11 ตุลาคม  2562

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  กองช่าง 27,400.00 27,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง kkทานพอ 999 kkทานพอ 999 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 5/2563 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 11 ตุลาคม  2562

6 จดัซ้ือเชิงเทียนส าหรับผู้เขา้ร่วมพธิจีดุเทียนเพือ่น้อมร าลึก 12,000.00 12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพจน์การพิมพ์ หจก.สุพจน์การพิมพ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 6/2563 
ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ตามเง่ือนไขในใบส่ังซ้ือ ลว. 21 ตุลาคม  2562
สมเด็จพะจุลจอมเกล้าฯ

7 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562 442,729.00 442,729.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอนโปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอนโปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 1/2563 

ตามเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขาย ลว. 1 ตุลาคม  2562

8 จ้างเหมายามรักษารักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 48,000.00 48,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายวรเมธ รัตนบุษยาพร นายวรเมธ รัตนบุษยาพร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 1/2563 
ในการรักษาความปลอดภยัและดูแลทรัพย์สินของส านักงาน ตามเง่ือนไขในใบส่ังจ้าง ลว. 1 ตุลาคม  2562

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวส าเนาเทศบัญญติั 3,250.00 3,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง โดมคอมพิวเตอร์ แอนด์ โดมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 2/2563 
งบประมาณประจ าปี 2563 เซอร์วิส เซอร์วิส ตามเง่ือนไขในใบส่ังจ้าง ลว. 1 ตุลาคม  2562

10 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาจ านนวน 1 พวง ตามโครงการ 1,000.00 1,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ริยาพันธ์ นายศุภชัย  ริยาพันธ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 3/2563 
พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลศพ ร.9 ตามเง่ือนไขในใบส่ังจ้าง ลว. 11 ตุลาคม  2562

11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมติดต้ังและจัดท าแผ่นพับ 28,400.00 28,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านหมึกพิมพ์ ดีไซต์ ร้านหมึกพิมพ์ ดีไซต์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 4/2563 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม  2562
เทศบำลต ำบลกะทูน อ ำเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมรำช

วนัที่ 1 เดือน พฤจกิำยน พ.ศ. 2562 



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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม  2562
เทศบำลต ำบลกะทูน อ ำเภอพิปูน  จงัหวดันครศรีธรรมรำช

วนัที่ 1 เดือน พฤจกิำยน พ.ศ. 2562 

และจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามเง่ือนไขในใบส่ังจ้าง ลว. 18 ตุลาคม  2562

12 จา้งหมาซ่อมและเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์อะไหล่ยนต์บรรทุกขยะ 25,000.00 25,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง อู่เกียรติการช่าง อู่เกียรติการช่าง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 5/2563 
(ดีเซล) ยี่ห้อ IZUZU สีเหลือง เลขทะเบียน ผค 2976 นศ ตามเง่ือนไขในใบส่ังจ้าง ลว. 30 ตุลาคม  2562

13 จ้างเหมาจัดเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมผู้ควบคุมและติดต้ังระบบ 15,000.00 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นกน้อยโภชนาและก านันแดง นกน้อยโภชนาและก านันแดง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังเช่า เลขที่ 1/2563 
ไฟฟ้าตามโครงการพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลศพ ร .9 บริการ บริการ ตามเง่ือนไขในสัญญาจ้าง ลว. 11 ตุลาคม  2562

14 จ้างจัดเช่าเต็นท์ ,โต๊ะ,โต๊ะหมู่ ,โพเด้ียม ,เคร่ืองเสียง 12,000.00 12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นกน้อยโภชนาและก านันแดง นกน้อยโภชนาและก านันแดง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังเช่า เลขที่ 2/2563 
พร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลน้อมร าลึก บริการ บริการ ตามเง่ือนไขในใบส่ังเช่า ลว. 21 ตุลาคม  2562
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าพุทธศักราช 2562

15 จ้างเหมาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 168,000.00 168,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง กฤษณะการก่อสร้าง กฤษณะการก่อสร้าง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจา้ง เลขที่ 1/2563 
ต าบลกะทูนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามเง่ือนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม  2562

16 จ้างเหมาท าความสะอาดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั ทต .กะทนู 216,000.00 216,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง กฤษณะการก่อสร้าง กฤษณะการก่อสร้าง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจา้ง เลขที่ 2/2563 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามเง่ือนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม  2562

17 จา้งเหมาบคุคลปฏบิติังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 162,000.00 162,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง กฤษณะการก่อสร้าง กฤษณะการก่อสร้าง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจา้ง เลขที่ 3/2563 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามเง่ือนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม  2562

18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานด้านส่ือสาร 108,000.00 108,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา วิจิตร น.ส.สุกัญญา วิจิตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบสัญญาจา้ง เลขที่ 4/2563 
ประชาสัมพันธ์ ตามเง่ือนไขในใบสัญญาจ้าง ลว. 1 ตุลาคม  2562






