
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป

1 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติการประจ า
ศูนย์ ICT

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ เนียมนวล นายศรายุทธ เนียมนวล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

2 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอังคณา สุขช่วง นางอังคณา สุขช่วง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

3 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานป้องกัน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนายธนาวัฒน์ ฉิมเรือง นายนายธนาวัฒน์ ฉิมเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

4 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานป้องกัน 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท์ สังขพันธ์ นายนนทนันท์ สังขพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

5 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ
กองการศึกษา

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณภัทร กรดแก้ว นางสาวรมณภัทร กรดแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

6 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ียาม
รักษาการณ์

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ ด านาคแก้ว นายสุวิทย์ ด านาคแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

7 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพ่ีเล้ียง
เด็ก

114,000.00 114,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ประชุมยุทธ์ิ นางสาวนิตยา ประชุมยุทธ์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

8 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพ่ีเล้ียง
เด็ก

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดทิวา ยศสุวงศ์ นางสุดทิวา ยศสุวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

9 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพ่ีเล้ียง
เด็ก

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรณธิพา  เศียรอุ่น นางสาวพรรณธิพา  เศียรอุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชติ สืบราช นายธนโชติ สืบราช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

วันท่ี  2  เดือน เมษายน  พ.ศ.2563

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

11 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ์ ค าสุทธ์ิ นายสุทธิพงศ์ ค าสุทธ์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

12 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ พรหมสุวรรณ์ นายมานะ พรหมสุวรรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

13 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปรียานาถ นวนนุ่น นางสาว ปรียานาถ นวนนุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมัลลิกา ศรีนิล นางสาวมัลลิกา ศรีนิล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

15 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์ ขาวเรือง นายสิทธิพงษ์ ขาวเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

16 ค่าจ้างเหมาเพ่ือท าความสะอาดในท่ี
สาธารณะ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเวียง คชวิญ นายเวียง คชวิญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

17 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ๊อด สีกุลา นายอ๊อด สีกุลา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

18 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริสนา คงสบาย นายปริสนา คงสบาย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

19 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว นวนแก้ว นวนนุ่น นางสาว นวนแก้ว นวนนุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

20 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัมนูญ ชูเดชา นายธัมนูญ ชูเดชา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

21 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยัน จันทรัตน์ นายสุริยัน จันทรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

22 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวรรณ จันฟัก นางมณีวรรณ จันฟัก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

23 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปัทฐวี  ขาวช่วย นายปัทฐวี  ขาวช่วย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

24 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 114,000.00 114,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชฎา  รัตนนุพงศ์ นางรัชฎา  รัตนนุพงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

25 วัสดุส านักงาน 2,525.00 2,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

26 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

27 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง สามารถกระจกอลูมิเนียม สามารถกระจกอลูมิเนียม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

28 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณาฟาร์มา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ๋)

บริษัท สุวรรณาฟาร์มา จ ากัด 
(ส านักงานใหญ๋)

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

29 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธ์ิ พิทักษ์วงศ์ นายสุรสิทธ์ิ พิทักษ์วงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

30 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธ์ิ พิทักษ์วงศ์ นายสุรสิทธ์ิ พิทักษ์วงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

31 ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณหน้าสนามฟุต
ซอล-หน้าสวนน้ าเทศบาลต าบล
ปลายพระยา

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธินนท์  โพธิรักษ์ นายสิทธินนท์  โพธิรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

32 วัสดุก่อสร้าง 1,802.00 1,802.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

33 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา แก้วเกล้ียง นายสุริยา แก้วเกล้ียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

34 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,532.00 11,532.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

35 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,116.00 22,116.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

36 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,405.00 1,405.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
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37 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,349.00 2,349.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

39 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,366.00 3,366.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

40 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเก้ือการเกษตร ร้านบุญเก้ือการเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

41 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,007.00 5,007.00 เฉพาะเจาะจง จูนการไฟฟ้า จูนการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

42 ค่าวัสดุส านักงาน 7,460.00 7,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

43 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 12,360.00 12,360.00 เฉพาะเจาะจง อู่นิยมการช่าง อู่นิยมการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

44 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 33,424.00 33,424.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

45 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

3,155.00 3,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเก้ือการเกษตร ร้านบุญเก้ือการเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

46 ค่าวัสดุก่อสร้าง 29,958.00 29,958.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัจจาโลหะกิจ ร้านสัจจาโลหะกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

47 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ดับเพลิง 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซานโต้เอ็นจิ
เนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซานโต้เอ็นจิ
เนียร่ิง

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

48 ค่าวัสดุก่อสร้าง 14,830.00 14,830.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราโมทย์ 
วัสดุก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราโมทย์ 
วัสดุก่อสร้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

49 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 576.00 576.00 เฉพาะเจาะจง วรพรรณการพิมพ์ วรพรรณการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

50 วัสดุส านักงาน 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

51 วัสดุส านักงาน 1,875.00 1,875.00 เฉพาะเจาะจง นางสาคร จีบโจง นางสาคร จีบโจง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

52 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

21,708.00 21,708.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

53 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 3,010.98 3,010.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันมอเตอร์ 
กระบ่ี จ ากัด ส านักงานใหญ่

บริษัท สยามนิสสันมอเตอร์ 
กระบ่ี จ ากัด ส านักงานใหญ่

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

54 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา แก้วเกล้ียง นายสุริยา แก้วเกล้ียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

55 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา แก้วเกล้ียง นายสุริยา แก้วเกล้ียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

56 ค่าวัสดุส านักงาน 10,855.00 10,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

57 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,410.00 19,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

58 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 17,480.00 17,480.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา แก้วเกล้ียง นายสุริยา แก้วเกล้ียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

59 วัสดุส านักงาน 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง อาคิวเฟอร์นิเจอร์(ส านักงาน
ใหญ่)

อาคิวเฟอร์นิเจอร์(ส านักงาน
ใหญ่)

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

60 วัสดุส านักงาน 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปุนย์ญิสาเคร่ืองเขียน ร้านปุนย์ญิสาเคร่ืองเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

61 วัสดุก่อสร้าง 241.00 241.00 เฉพาะเจาะจง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

62 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง อู่นิยมการช่าง อู่นิยมการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

63 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

4,272.00 4,272.00 เฉพาะเจาะจง วรพรรณการพิมพ์ วรพรรณการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

64 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ดับเพลิง 18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซานโต้เอ็นจิ
เนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซานโต้เอ็นจิ
เนียร่ิง

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

65 โต๊ะเล่ือยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 24,850.00 24,850.00 เฉพาะเจาะจง จูนการไฟฟ้า จูนการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

66 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาคร จีบโจง นางสาคร จีบโจง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

67 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

68 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

1,698.00 1,698.00 เฉพาะเจาะจง นางอ านวย จันทร์ทองอ่อน นางอ านวย จันทร์ทองอ่อน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

69 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค แอนด์ เค เฮิร์บ จ ากัด บริษัท เค แอนด์ เค เฮิร์บ 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

70 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,760.00 8,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 
2012  จ ากัด

บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 
2012  จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

71 ก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง เนรมิตศิลป์ เนรมิตศิลป์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

72 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,349.00 1,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

73 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 8,370.00 8,370.00 เฉพาะเจาะจง อู่นิยมการช่าง อู่นิยมการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

74 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,140.00 13,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 
2012  จ ากัด

บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 
2012  จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

75 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา แก้วเกล้ียง นายสุริยา แก้วเกล้ียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

76 ค่าวัสดุก่อสร้าง 22,465.00 22,465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัจจาโลหะกิจ ร้านสัจจาโลหะกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

77 วัสดุส านักงาน 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

78 วัสดุก่อสร้าง 370.00 370.00 เฉพาะเจาะจง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

79 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 
จ ากัด

บริษัท นภาพรรณคอมเพล็กซ์ 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

80 โครงการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไลลักษณ์ หนูปลอด นางวิไลลักษณ์ หนูปลอด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

81 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,725.00 40,725.00 เฉพาะเจาะจง จูนการไฟฟ้า จูนการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

82 วัสดุก่อสร้าง 2,155.00 2,155.00 เฉพาะเจาะจง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

83 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง อู่นิยมการช่าง อู่นิยมการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

84 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เคนก็อปป้ีเซ็นเตอร์ เคนก็อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

85 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเก้ือการเกษตร ร้านบุญเก้ือการเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

86 วัสดุกีฬา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟุตบอลไทย ร้านฟุตบอลไทย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

87 วัสดุก่อสร้าง 1,138.00 1,138.00 เฉพาะเจาะจง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

88 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสนอง สังแก้ว นางสนอง สังแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

89 วัสดุก่อสร้าง 2,885.00 2,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาม ช. พาณิชย์ ร้านสาม ช. พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

90 วัสดุก่อสร้าง 1,764.00 1,764.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง ร้านปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

91 วัสดุการเกษตร 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาม ช. พาณิชย์ ร้านสาม ช. พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

92 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา แก้วเกล้ียง นายสุริยา แก้วเกล้ียง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

93 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาม ช. พาณิชย์ ร้านสาม ช. พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

94 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ รัตนสัมฤทธ์ิ นายธนวัฒน์ รัตนสัมฤทธ์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

95 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์ ขาวเรือง นายสิทธิพงษ์ ขาวเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

96 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง อู่นิยมการช่าง อู่นิยมการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

ผู้รายงาน
(นางสาวณัฐวดี  จอมชนะ)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00111-5320100-00001  
01/10/2562

63-45-00113-5320100-00001  
01/10/2562

63-45-00121-5320100-00001  
01/10/2562

63-45-00121-5320100-00002 
01/10/2562

63-45-00211-5320100-00001 
01/10/2562

63-45-00212-5320100-00001  
01/10/2562

63-45-00212-5320100-00002  
01/10/2562

63-45-00212-5320100-00003 
01/10/2562

63-45-00212-5320100-00004  
01/10/2562

63-45-00221-5320100-00001 
01/10/2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

วันท่ี  2  เดือน เมษายน  พ.ศ.2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00221-5320100-00002   
01/10/2562

63-45-00221-5320100-00003  
01/10/2562

63-45-00221-5320100-00004 
01/10/2562

63-45-00221-5320100-00005 
01/10/2562

63-45-00231-5320100-00001 
01/10/2562

63-45-00244-5320100-00001  
01/10/2562

63-45-00244-5320100-00002  
01/10/2562

63-45-00244-5320100-00003 
01/10/2562

63-45-00244-5320100-00004  
01/10/2562

63-45-00244-5320100-00005 
01/10/2562

63-45-00244-5320100-00006 
01/10/2562

63-45-00244-5320100-00007 
01/10/2562

63-45-00262-5320100-00001  
01/10/2562



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00262-5320100-00002  
01/10/2562

63-45-00231-5330100-00005    
03/03/2563

63-45-00252-5320300-00014    
 03/03/2563

63-45-00211-5411800-00004   
04/03/2563

63-45-00221-5330900-00002   
04/03/2563

63-45-00221-5411800-00023    
 04/03/2563

63-45-00221-5411800-00024    
 04/03/2563

5/2563(CNTR-0145/63) 
05/03/2563

63-45-00221-5330600-00005    
05/03/2563

63-45-00221-5411800-00025    
 05/03/2563

63-45-00111-5330800-00005 
06/03/2563

63-45-00121-5330800-00006    
06/03/2563

63-45-00241-5330800-00005   
06/03/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00113-5330800-00006    
09/03/2563

63-45-00211-5330800-00006    
09/03/2563

63-45-00231-5330800-00005    
09/03/2563

63-45-00231-5331200-00001   
09/03/2563

11/2563(CNTR-0148/63)  
9/3/2563

34/2563(CNTR-0146/63)   
09/03/2563

10/2563(CNTR-0147/63)  
09/03/2563

63-45-00244-5330800-00007  
10/03/2563

63-45-00252-5320300-00015    
 10/03/2563

12/2563(CNTR-0149/63)  
10/03/2563

35/2563(CNTR-0151/63)  
10/03/2563

13/2563(CNTR-0150/63)  
10/03/2563

63-45-00221-5320100-00006    
 11/03/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00221-5330100-00007    
 11/03/2563

63-45-00221-5330100-00008 
11/03/2563

21/2563(CNTR-0152/63)  
13/03/2563

63-45-00111-5411800-00007    
 16/03/2563

63-45-00221-5411800-00026    
16/03/2563

63-45-00244-5330700-00005    
16/03/2563

37/2563(CNTR-0153/63)  
16/03/2563

38/2563(CNTR-0154/63)  
16/03/2563

20/2563(CNTR-0155/63)  
17/03/2563

63-45-00111-5330100-00005   
18/03/2563

63-45-00111-5330100-00006    
 18/03/2563

63-45-00111-5330600-00012   
18/03/2563

63-45-00121-5411800-00008    
 18/03/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00221-5320300-00007   
18/03/2563

39/2563(CNTR-0157/63)  
18/03/2563

50/2563(CNTR-0156/63)  
18/03/2563
19/3/2563

63-45-00221-5330900-00003    
19/03/2563

63-45-00252-5320300-00016   
19/03/2563

21/2563(CNTR-0158/63)  
19/03/2563

12/2563(CNTR-0159/63)  
19/3/2563

6/2563(CNTR-0160/63)  
20/3/2563

63-45-00111-5331400-00005  
20/03/2563

41/2563(CNTR-0163/63)  
23/03/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

42/2563(CNTR-0164/63)  
23/03/2563

23/2563(CNTR-0161/63)  
23/03/2563

22/2563(CNTR-0162/63)  
23/03/2563

63-45-00241-5330100-00001    
 23/03/2563

63-45-00241-5330600-00004    
 23/03/2563

63-45-00244-5331200-00006    
23/03/2563

  24/2563(CNTR-0165/63)  
24/03/2563

14/2563(CNTR-0166/63)  
24/03/2563

63-45-00111-5330600-00013    
24/03/2563

63-45-00121-5411800-00009    
24/03/2563

63-45-00221-5320300-00008    
24/03/2563

63-45-00252-5320300-00017    
 24/03/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00262-5331300-00001   
24/03/2563

63-45-00262-5330600-00004    
25/03/2563

63-45-00244-5320100-00008    
 26/03/2563

63-45-00262-5330600-00005    
26/03/2563

63-45-00221-5330600-00006    
30/03/2563

63-45-00221-5331000-00006    
30/03/2563

63-45-00221-5411800-00027  
30/03/2563

63-45-00244-5331200-00007    
 30/03/2563

63-45-00231-5320100-00004    
 31/03/2563

63-45-00241-5320100-00001   
31/03/2563

63-45-00241-5411800-00001   
31/03/2563


