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

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

4 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ
กองการศึกษา

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

5 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ียาม
รักษาการณ์

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

6 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพ่ีเล้ียง
เด็ก

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

7 ค่าจ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพ่ีเล้ียง
เด็ก

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

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

วันท่ี  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

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

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

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

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

14 ค่าจ้างเหมาเพ่ือท าความสะอาดในท่ี
สาธารณะ

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

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

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

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

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

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

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

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



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

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

23 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,166,451.84 1,166,451.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์  
จ ากัด

บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์  
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

24 วัสดุส านักงาน 3,095.00 3,095.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

25 วัสดุงานบ้านงานครัว 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

26 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ เพชรทอง นายสุพจน์ เพชรทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

27 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาม ช. พาณิชย์ ร้านสาม ช. พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

28 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิษณุ ทองศรี นายวิษณุ ทองศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

29 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 23,710.00 23,710.00 เฉพาะเจาะจง อู่นิยมการช่าง อู่นิยมการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

30 ค่าวัสดุก่อสร้าง 12,050.00 12,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราโมทย์ 
วัสดุก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราโมทย์ 
วัสดุก่อสร้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

31 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,492.00 5,492.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

32 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

33 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,716.00 7,716.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข
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34 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,623.00 1,623.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

35 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

1,152.00 1,152.00 เฉพาะเจาะจง วรพรรณการพิมพ์ วรพรรณการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

36 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จันทร์คง นายอ านาจ จันทร์คง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

37 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,395.00 2,395.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 991.00 991.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

39 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเก้ือการเกษตร ร้านบุญเก้ือการเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

40 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 28,765.00 28,765.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

สหกรณ์นิคมปลายพระยา 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

41 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ แก้วก ายาน นายสรายุทธ แก้วก ายาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

42 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

43 ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง สหกิจกระจกอลูมิเนียม สหกิจกระจกอลูมิเนียม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

44 ค่าวัสดุก่อสร้าง 14,145.00 14,145.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราโมทย์ 
วัสดุก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราโมทย์ 
วัสดุก่อสร้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

45 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,300.00 23,300.00 เฉพาะเจาะจง จูนการไฟฟ้า จูนการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

46 ค่าวัสดุส านักงาน 11,802.00 11,802.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

47 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 2,511.83 2,511.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า อันดามัน 
กระบ่ี จ ากัด

บริษัท โตโยต้า อันดามัน 
กระบ่ี จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

48 ค่าวัสดุการเกษตร 6,810.00 6,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาม ช. พาณิชย์ ร้านสาม ช. พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

49 ค่าวัสดุส านักงาน 9,349.00 9,349.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

50 ค่าอาหารเสริม (นม) 311,024.86 311,024.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์  
จ ากัด

บริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์  
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

51 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 31,339.00 31,339.00 เฉพาะเจาะจง จูนการไฟฟ้า จูนการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

52 ค่าวัสดุก่อสร้าง 16,827.00 16,827.00 เฉพาะเจาะจง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง ปลายพระยาวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

53 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ

33,480.00 33,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ 
จ ากัด

บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

54 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 6,416.00 6,416.00 เฉพาะเจาะจง วรพรรณการพิมพ์ วรพรรณการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

55 การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ของเทศบาล (มีผู้เสนอราคา 4 ราย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

5,974,648.00 5,974,648.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สยามเทคกรุ๊ป 999 
จ ากัด

บริษัท สยามเทคกรุ๊ป 999 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

56 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง เอกไดนาโม เอกไดนาโม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข



วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

57 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง ธนิศร์แอร์ ธนิศร์แอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

58 วัสดุส านักงาน 675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

59 วัสดุก่อสร้าง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสาม ช. พาณิชย์ ร้านสาม ช. พาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

60 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

61 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง สหกิจกระจกอลูมิเนียม สหกิจกระจกอลูมิเนียม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

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

บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 
2012  จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,610.00 8,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

บริษัท พีเอส คอมเทค(2008) 
จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

64 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง สหกิจกระจกอลูมิเนียม สหกิจกระจกอลูมิเนียม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

65 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 
2012  จ ากัด

บริษัท ดาต้า โอเอ เซอร์วิส 
2012  จ ากัด

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

66 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติเคร่ืองตัดหญ้า สุชาติเคร่ืองตัดหญ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

67 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สุชาติเคร่ืองตัดหญ้า สุชาติเคร่ืองตัดหญ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเง่ือนไข

ผู้รายงาน
(นางสาวณัฐวดี  จอมชนะ)

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00111-5320100-00001  
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

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

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

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี

วันท่ี  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

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

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

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

63-45-00244-5320100-00001  
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

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



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1/2563(CNTR-0193/63) 
07/05/2563

63-45-00221-5330100-00011     
07/05/2563

63-45-00244-5330300-00002     
07/05/2563

63-45-00244-5330700-00007    
  07/05/2563

63-45-00244-5331200-00008     
07/05/2563

63-45-00212-5411800-00001     
08/05/2563

45/2563(CNTR-0195/63) 
12/05/2563

41/2563(CNTR-0194/63) 
12/05/2563

63-45-00111-5330800-00007     
12/05/2563

63-45-00113-5330800-00008     
12/05/2563

63-45-00121-5330800-00008     
12/05/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00211-5330800-00008     
12/05/2563

63-45-00221-5320300-00010     
12/05/2563

63-45-00221-5320300-00011     
12/05/2563

63-45-00231-5330800-00007     
12/05/2563

63-45-00241-5330800-00007     
12/05/2563

63-45-00252-5320300-00018     
12/05/2563

63-45-00244-5330800-00009     
13/05/2563

63-45-00111-5320100-00009     
14/05/2563

37/2563(CNTR-0197/63) 
14/05/2563

46/2563(CNTR-0198/63) 
14/05/2563

42/2563(CNTR-0199/63) 
14/05/2563

19/2563(CNTR-0196/63) 
14/05/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

37/2563(CNTR-0200/63) 
15/05/2563

63-45-00111-5411800-00010     
19/5/2563

30/2563(CNTR-0203/63) 
20/05/2563

13/2563(CNTR-0201/63) 
20/05/2563

2/2563(CNTR-0202/63) 
20/05/2563

35/2563(CNTR-0208/63) 
25/05/2563

36/2563(CNTR-0207/63) 
25/05/2563

31/2563(CNTR-0210/63) 
25/05/2563

32/2563(CNTR-0209/63) 
25/05/2563

4/2563(CNTR-0211/63) 
26/05/2563

63-45-00231-5330700-00001     
26/05/2563



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63-45-00231-5411800-00013     
26/05/2563

63-45-00111-5330100-00007     
27/05/2563

63-45-00111-5330600-00017     
27/05/2563

63-45-00111-5331400-00007     
27/05/2563

63-45-00111-5421100-00001     
27/05/2563

47/2563(CNTR-0212/63) 
28/05/2563

38/2563(CNTR-0213/63) 
29/05/2563

63-45-00111-5421100-00002     
29/05/2563

63-45-00221-5331400-00007     
29/05/2563

63-45-00221-5411800-00031     
29/05/2563

63-45-00221-5411800-00032     
29/05/2563


