
ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จา้งท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจ 20,000.00                 20,000.00          เฉพาะเจาะจง สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  1/2563  ลว. 1  ตุลาคม  2562

เกลา้เจา้คุณทหารฯลาดกระบงั เกลา้เจา้คุณทหารฯลาดกระบงั ในการตกลงราคา

2 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานดา้นการเรียน 2,520.00                   2,520.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  2/2563  ลว. 1  ตุลาคม  2562

การสอน เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

3 จา้งเหมาแรงงานท าความสะอาดห้องน ้า 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  3/2563  ลว. 1  ตุลาคม  2562

ห้องส้วม สโมสรลานมหาราช ในการตกลงราคา

4 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,766.00                   9,135.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  4/2563  ลว. 1  ตุลาคม  2562

เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

5 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,767.00                   8,820.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  5/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

6 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,768.00                   8,820.00            เฉพาะเจาะจง นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  6/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

7 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานตลอดแนว 9,765.00                   9,135.00            เฉพาะเจาะจง นายสารยทุธ์ิ  คมข า นายสารยทุธ์ิ  คมข า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  7/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

ชายหาด เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

8 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานตลอดแนว 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  8/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

ชายหาด เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

9 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานตลอดแนว 9,765.00                   4,410.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  9/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

ชายหาด เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

10 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานตลอดแนว 9,765.00                   8,820.00            เฉพาะเจาะจง นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  10/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

ชายหาด เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

11 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานดูแล 6,615.00                   5,985.00            เฉพาะเจาะจง นายโกวิทย ์ ชูแกว้ นายโกวิทย ์ ชูแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  11/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

ความสะอาดของถนนฯ เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

12 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานดูแล 6,615.00                   เฉพาะเจาะจง นายพีรัช  เดชวนั นายพีรัช  เดชวนั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  12/2563  ลว.  1  ตุลาคม  2562

ความสะอาดของถนนฯ เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวสมจิต  มีผล) นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

13 ต่อสญัญาการจดโดเมนเนม และการเช่า 5,000.00                   5,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน กมัพล พาณิชย์ ร้าน กมัพล พาณิชย์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  13/2563  ลว. 3  ตุลาคม  2562

พ้ืนท่ีเวบ็ไซต์ (นายกมัพล  ยี่รงค)์ (นายกมัพล  ยี่รงค)์ ในการตกลงราคา

14 จา้งเหมาแรงงาน ส ารวจขอ้มูลท่ีดินฯ 3,465.00                   3,465.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  14/2563  ลว. 15  ตุลาคม  2562

 เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

15 จา้งเหมาแรงงาน ส ารวจขอ้มูลท่ีดินฯ 3,465.00                   3,465.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสารณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  15/2563  ลว. 15  ตุลาคม  2562

 เดือน ต.ค. 2562 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวสมจิต  มีผล) นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

16 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานดา้นการเรียน 6,615.00                   6,615.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  16/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

การสอนฯ เดือน พ.ย. 2562 ในการตกลงราคา

17 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานดา้นการเรียน 6,615.00                   6,615.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  17/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

การสอนฯ เดือน พ.ย. 2562 ในการตกลงราคา

18 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานดา้นการเรียน 6,615.00                   6,615.00            เฉพาะเจาะจง นายวรรณเฉลิม  พนัธุ์เวช นายวรรณเฉลิม  พนัธุ์เวช เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  18/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

การสอนฯ เดือน พ.ย. 2562 ในการตกลงราคา

19 จา้งเหมาแรงงาน ปฏิบติังานดา้นการเรียน 6,615.00                   6,615.00            เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ์ อนนัตโรจน์ นายสิรวิชญ ์ อนนัตโรจน์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  19/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

การสอนฯ เดือน พ.ย. 2562 ในการตกลงราคา

20 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดส านกังาน 8,190.00                   8,190.00            เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ยนิดี นางเรณู  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  20/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย. 2562 ในการตกลงราคา

21 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดห้องน ้า 9,450.00                   9,450.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  21/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

ห้องส้วมฯ เดือน พ.ย. 2562 ในการตกลงราคา

22 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,450.00                   9,450.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนั  เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  22/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

23 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,450.00                   9,450.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  23/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

24 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,450.00                   9,450.00            เฉพาะเจาะจง นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  24/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

25 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,450.00                   9,450.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  25/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

26 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 500,000.00               9,450.00            เฉพาะเจาะจง นายกงักาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงักาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  26/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

ชายหาดฯ เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

27 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,450.00                   8,820.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  27/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

ชายหาดฯ เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวสมจิต  มีผล) นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

28 ซ่อมรถ กฉ 2685 6,582.71                   6,583.71            เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ประจวบคีรีขนัธ์ บริษทั โตโยตา้ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  28/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

(นายบุญชยั ตนัติภิรมย)์ (นายบุญชยั ตนัติภิรมย)์ ในการตกลงราคา

29 ซ่อมเร่ืออีป๊าบ 6,000.00                   6,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวภา  เจย้เปล่ียน นางสาวเสาวภา  เจย้เปล่ียน เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  29/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

ในการตกลงราคา

30 จา้งเหมาแรงงาน ส ารวจขอ้มูลท่ีดินฯ 6,615.00                   6,615.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสรณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  34/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

31 จา้งเหมาแรงงาน ส ารวจขอ้มูลท่ีดินฯ 6,615.00                   6,615.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  34/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

32 จา้งเหมาแรงงาน ส ารวจขอ้มูลท่ีดินฯ 9,450.00                   9,450.00            เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่แต้ นายสุนทร  แซ่แต้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  34/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

33 ซ่ือไมพ้าย โครงการแข่งขนัพายเรือ 20,000.00                 20,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธนพล  แจง้สวา่ง นายธนพล  แจง้สวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  1/2563  ลว. 4  พฤศจิกายน  2562

อีป๊าบ ในการตกลงราคา

34 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 7,875.00                   7,875.00            เฉพาะเจาะจง นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  32/2563  ลว. 5  พฤศจิกายน  2562

ชายหาดฯ เดือน พ.ย.  2562 ในการตกลงราคา

35 ซ่อมแอร์ส านกังาน 7,600.00                   7,600.00            เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล  วงษส์วาท นายธเนศพล  วงษส์วาท เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  30/2563  ลว. 6  พฤศจิกายน  2562

ในการตกลงราคา

36 ซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 32,000.00                 32,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั บีอาร์เอส ไอที จ  ากดั บริษทั บีอาร์เอส ไอที จ  ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  2/2563  ลว. 21  พฤศจิกายน  2562

(นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) (นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) ในการตกลงราคา

37 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 2,500.00                   2,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั บีอาร์เอส ไอที จ  ากดั บริษทั บีอาร์เอส ไอที จ  ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  3/2563  ลว. 21  พฤศจิกายน  2562

(นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) (นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) ในการตกลงราคา

38 ซ่อมรถมิตซูบิชิ ทะเบียน กข 2487 5,020.00                   5,020.00            เฉพาะเจาะจง อู่ธีรภทัร อู่ธีรภทัร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  31/2563  ลว. 26  พฤศจิกายน  2562

(นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) (นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) ในการตกลงราคา

39 จา้งเหมาจดัท าป้ายเตือนนกัท่องเท่ียว 6,850.00                   6,850.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกราฟฟิค ร้านสยามกราฟฟิค เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  33/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

(นางสาวชนิดา  วิจุนงั) (นางสาวชนิดา  วิจุนงั) ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

(นางสาวสมจิต  มีผล) นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

40 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  37/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

41 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  38/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

42 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  39/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

43 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  40/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

44 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  41/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

ชายหาดฯ เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

45 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  42/2563  ลว. 1  พฤศจิกายน  2562

ชายหาดฯ เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

46 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายสารยทุธ์  คมข า นายสารยทุธ์  คมข า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  43/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

ชายหาดฯ เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

47 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  44/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

ชายหาดฯ เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

48 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดห้องน ้า 9,765.00                   9,765.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  45/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

ห้องส้วมฯ เดือน ธ.ค. 62 ในการตกลงราคา

49 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดส านกังาน 7,245.00                   7,245.00            เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ยนิดี นางเรณู  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  46/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค.  2562 ในการตกลงราคา

50 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 5,670.00                   5,670.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  47/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ธ.ค. 2562 ในการตกลงราคา

51 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 5,670.00                   5,670.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  48/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ธ.ค. 2562 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

(นางสาวสมจิต  มีผล) นางสุรินทร์เมฆขยา (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

52 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 5,670.00                   5,670.00            เฉพาะเจาะจง นายวรรณเฉลิม  พนัธุ์เวช นายวรรณเฉลิม  พนัธุ์เวช เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  49/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ธ.ค. 2562 ในการตกลงราคา

53 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 5,670.00                   5,670.00            เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ ์ อนนัตโรจน์ นายสิรวิชญ ์ อนนัตโรจน์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  50/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ธ.ค. 2562 ในการตกลงราคา

54 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลท่ีดิน 5,670.00                   5,670.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสรณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  51/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค. 2562 ในการตกลงราคา

55 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลท่ีดิน 5,670.00                   5,670.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  52/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค. 2562 ในการตกลงราคา

56 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลท่ีดิน 5,670.00                   5,670.00            เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่แต้ นายสุนทร  แซ่แต้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  53/2563  ลว. 29  พฤศจิกายน  2562

เดือน ธ.ค. 2562 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวสมจิต  มีผล) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

57 จา้งซ่อมแซมประตูร้ัว 5,000.00                   5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกิตติธชั  หมวดเพช็ร นายกิตติธชั  หมวดเพช็ร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  54/2563  ลว. 6  ธนัวาคม  2562

ในการตกลงราคา

58 ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,000.00                 10,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีปราณ ร้าน ไอทีปราณ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  55/2563  ลว. 12  ธนัวาคม  2562

(นายฐปนนท ์ ปรีดานนท)์ (นายฐปนนท ์ ปรีดานนท)์ ในการตกลงราคา

59 จา้งท าอาหารวา่งและอาหารกลางวนั 6,030.00                   6,030.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  56/2563  ลว. 16  ธนัวาคม  2562

โครงการอบรมเยาวชนฯ ในการตกลงราคา

60 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 5,040.00                   5,040.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  57/2563  ลว. 16  ธนัวาคม  2562

ชายหาด เดือน ธ.ค. 62 ในการตกลงราคา

61 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 5,040.00                   5,040.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  58/2563  ลว. 16  ธนัวาคม  2562

ชายหาด เดือน ธ.ค. 62 ในการตกลงราคา

62 ซ้ือ TV LED 13,990.00                 13,990.00          เฉพาะเจาะจง นายชุมพล  สุขโสภา นายชุมพล  สุขโสภา เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  4/2563  ลว. 17  ธนัวาคม  2562

ในการตกลงราคา

63 ซ้ือยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-7504 48,400.00                 48,400.00          เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  สุขสมยั นายสุรศกัด์ิ  สุขสมยั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  5/2563  ลว. 17  ธนัวาคม  2562

ในการตกลงราคา

64 ซ่อมรถไถ  ตค 358 8,320.00                   8,320.00            เฉพาะเจาะจง อู่ธีรภทัร อู่ธีรภทัร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  59/2563  ลว. 19  ธนัวาคม  2562

(นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) (นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) ในการตกลงราคา

65 จดัท าป้าย Roll Up 9,000.00                   9,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ตครีเอชัน่(2010) จ ากดับริษทั อาร์ตครีเอชัน่(2010) จ ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  60/2563  ลว. 19  ธนัวาคม  2562

(นายธิติพทัธ์ิ  ล้ิมประดิษฐ)์ (นายธิติพทัธ์ิ  ล้ิมประดิษฐ)์ ในการตกลงราคา

66 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 46,700.00                 46,700.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีปราณ ร้าน ไอทีปราณ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  6/2563  ลว. 19  ธนัวาคม  2562

(นายฐปนนท ์ ปรีดานนท)์ (นายฐปนนท ์ ปรีดานนท)์ ในการตกลงราคา

67 จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ โครงการบริการ 16,200.00                 16,200.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดา  วิจุนงั นางสาวชนิดา  วิจุนงั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  61/2563  ลว. 23  ธนัวาคม  2562

ประชาชนช่วงเทศกาลวนัปีใหม่ ในการตกลงราคา

68 ซ้ือสีสะทอ้นแสงทาผิวจราจร 19,400.00                 19,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีโฟน ร้าน ไอทีโฟน เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  7/2563  ลว. 23  ธนัวาคม  2562

(นายณรงคฤ์ทธ์ิ  แสงทอง) (นายณรงคฤ์ทธ์ิ  แสงทอง) ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

69 จดัท าขา้วกล่อง โครงการบริการประชาชน 6,300.00                   6,300.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  62/2563  ลว. 26  ธนัวาคม  2562

ช่วงเทศกาลวนัปีใหม่ ในการตกลงราคา

70 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  63/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

ชายหาด เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

71 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  64/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

ชายหาด เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

72 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายสารยทุธ์  คมข า นายสารยทุธ์  คมข า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  65/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

ชายหาด เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

73 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  66/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

แนวชายหาด เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

74 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดห้องน ้า 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  67/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

ห้องส้วมฯ เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

75 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดส านกังาน 8,320.00                   8,320.00            เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ยนิดี นางเรณู  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  68/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

76 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  69/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

77 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  70/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

78 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  71/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

79 จ่างเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  72/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

80 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลท่ีดิน 7,040.00                   7,040.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสรณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  73/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณปลดั อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

81 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลท่ีดิน 7,040.00                   7,040.00            เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่แต้ นายสุนทร  แซ่แต้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  74/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

82 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 7,040.00                   7,040.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  75/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

83 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 7,040.00                   7,040.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  76/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

84 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 7,040.00                   7,040.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  77/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ม.ค. 63 ในการตกลงราคา

85 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส านกังานปลดั 26,410.56                 26,410.56          เฉพาะเจาะจง บ.ริโก(้ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก(้ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  78/2563  ลว. 27  ธนัวาคม  2562

ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

86 ซ่อมรถ กข 9254 9,240.00                   9,240.00            เฉพาะเจาะจง อู่ธีรภทัร อู่ธีรภทัร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  79/2563  ลว. 6  มกราคม  2563

(นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) (นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) ในการตกลงราคา

87 ซ้ือตน้ไม ้โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ฯ 15,410.00                 15,410.00          เฉพาะเจาะจง นายสมฤทธ์ิ  สุขประเสริฐ นายสมฤทธ์ิ  สุขประเสริฐ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  8/2563  ลว. 6  มกราคม  2563

ในการตกลงราคา

88 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ โครงการจดังานวนัเด็ก 6,945.00                   6,945.00            เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  เสียงกล่อม นายเกรียงไกร  เสียงกล่อม เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  9/2563  ลว. 6  มกราคม  2563

ปี 2563 ในการตกลงราคา

89 ซ้ือของรางวลั โครงการจดังานวนัเด็กฯ 20,000.00                 20,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวรังสินี  คงกระพนัธ์ นางสาวรังสินี  คงกระพนัธ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  10/2563  ลว. 6  มกราคม  2563

ปี 2563 ในการตกลงราคา

90 ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั 232,000.00               232,000.00        เฉพาะเจาะจง บ. ทอ๊ปซนั อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั บ. ทอ๊ปซนั อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  11/2563  ลว. 7  มกราคม  2563

ในการตกลงราคา

91 จา้งจดัท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 25,000.00                 25,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  80/2563  ลว. 8  มกราคม  2563

โครงการจดังานวนัเด็กฯ ในการตกลงราคา

92 ซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 13,750.00                 13,750.00          เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  12/2563  ลว.  9  มกราคม  2563

ในการตกลงราคา

93 ซ้ือโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง 11,400.00                 11,400.00          เฉพาะเจาะจง นายถาวร วงศจิ์นดาศกัด์ิ นายถาวร วงศจิ์นดาศกัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  13/2563  ลว.  9  มกราคม  2563

ในการตกลงราคา

94 ซ้ือเกา้อ้ีผูบ้ริหาร 7,500.00                   7,500.00            เฉพาะเจาะจง นายถาวร วงศจิ์นดาศกัด์ิ นายถาวร วงศจิ์นดาศกัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  14/2563  ลว.  10  มกราคม  2563

ในการตกลงราคา

95 ซ้ือวสัดุการเกษตร 6,685.00                   6,685.00            เฉพาะเจาะจง นายสมฤทธ์ิ  สุขประเสริฐ นายสมฤทธ์ิ  สุขประเสริฐ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  14/2563  ลว.  14  มกราคม  2563

ในการตกลงราคา

96 จา้งจดัท าอาหาร โครงการเฝ้าระวงัและ 8,690.00                   8,690.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  81/2563  ลว. 17  มกราคม  2563

ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ในการตกลงราคา

97 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดห้องน ้า 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  82/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

ห้องส้วมฯ เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

98 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดส านกังาน 7,680.00                   7,680.00            เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ยนิดี นางเรณู  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  83/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

99 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  84/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

ชายหาดฯ เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

100 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงษน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  85/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

ชายหาดฯ เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

101 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายศราวฒิุ  ดวงแกว้ นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  86/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

ชายหาดฯ เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

102 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายสารยทุธ์  คมข า นายสารยทุธ์  คมข า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  87/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

ชายหาดฯ เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

103 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  88/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

ชายหาดฯ เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

104 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  89/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

105 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  90/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

106 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ นายสุวิรุฬห์  พูลสวสัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  91/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

107 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 6,080.00                   6,080.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  92/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

108 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 6,080.00                   6,080.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  93/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

109 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,280.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง นายชยัวฒัน์  ฟุ้ งเฟ่ือง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  94/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

110 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลท่ีดิน 6,080.00                   6,080.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสรณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  95/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

111 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลท่ีดิน 6,080.00                   6,080.00            เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่แต้ นายสุนทร  แซ่แต้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  96/2563  ลว. 31  มกราคม  2563

เดือน ก.พ. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

112 ซ่อมกลอ้ง CCTV 13,000.50                 13,000.50          เฉพาะเจาะจง บริษทั บีอาร์เอส .ไอที จ  ากดั บริษทั บีอาร์เอส .ไอที จ  ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  96/2563  ลว. 3  กุมภาพนัธ์  2563

(นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) (นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) ในการตกลงราคา

113 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ 16,160.00                 16,160.00          เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  16/2563  ลว. 3  กุมภาพนัธ์  2563

ในการตกลงราคา

114 ซ้ือวสัดุการเกษตร 13,075.00                 13,075.00          เฉพาะเจาะจง นายสุกิจ  ประจวบมีชยั นายสุกิจ  ประจวบมีชยั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  17/2563  ลว. 3  กุมภาพนัธ์  2563

ในการตกลงราคา

115 ซ่อมลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 6,420.00                   6,420.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ออม อิเลคโทรนิค จ ากดั บริษทั ออม อิเลคโทรนิค จ ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  97/2563  ลว. 5  กุมภาพนัธ์  2563

(นายยงยทุธ  บุญเหนีย) (นายยงยทุธ  บุญเหนีย) ในการตกลงราคา

116 จา้งเหมารถแบลคโฮ 35,100.00                 35,100.00          เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  บรรเลง นายชาติชาย  บรรเลง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  98/2563  ลว. 5  กุมภาพนัธ์  2563

ในการตกลงราคา

117 จา้งรถขนยา้ยเศษวชัพืช 8,100.00                   8,100.00            เฉพาะเจาะจง นายชาติชาย  บรรเลง นายชาติชาย  บรรเลง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  99/2563  ลว. 5  กุมภาพนัธ์  2563

ในการตกลงราคา

118 ซ้ือวสัดุส านกังาน 37,820.00                 37,820.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ ์ หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  18/2563  ลว. 5  กุมภาพนัธ์  2563

(นายสงกรานต ์ สุดเสนาะ) (นายสงกรานต ์ สุดเสนาะ) ในการตกลงราคา

119 ซ้ือเคร่ืองเจาะตน้ไม้ 14,500.00                 14,500.00          เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  19/2563  ลว. 19  กุมภาพนัธ์  2563

ในการตกลงราคา

120 จา้งท าป้าย โครงการประชาสมัพนัธ์ภาษีฯ 19,565.00                 19,565.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ตครีเอชัน่(2010) จ ากดับริษทั อาร์ตครีเอชัน่(2010) จ ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  100/2563  ลว. 18  กุมภาพนัธ์  2563

(นายธิติพทัธ์  ล้ิมประดิษฐ)์ (นายธิติพทัธ์  ล้ิมประดิษฐ)์ ในการตกลงราคา

121 ซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 49,500.00                 49,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีโฟน ร้าน ไอทีโฟน เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  20/2563  ลว. 18  กุมภาพนัธ์  2563

(นายณรงคฤ์ทธ์ิ  แสงทอง (นายณรงคฤ์ทธ์ิ  แสงทอง ในการตกลงราคา

122 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,220.00                   9,220.00            เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ปานสง่า นายสมบติั  ปานสง่า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  222/2563  ลว. 18  กุมภาพนัธ์  2563

ในการตกลงราคา

123 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 5,120.00                   4,480.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ นางสาววรรณทิพย ์ ชนะ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  101/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กมุภาพนัธ์  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

124 จา้งเหมาแรงงาน จดัการดา้นการเรียนการ 5,120.00                   5,120.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี นางสาวสุดาไพลิน  อินพรมมี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  102/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

สอน รร.บา้นหนองบวั เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

125 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดส านกังาน 8,320.00                   7,360.00            เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ยนิดี นางเรณู  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  103/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

126 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดห้องน ้า 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  104/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

ห้องส้วมฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

127 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   8,640.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  105/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

แนวชายหาดฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

128 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  106/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

แนวชายหาดฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

129 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   8,960.00            เฉพาะเจาะจง นายศราวฒิุ  ดวงแกว้ นายศราวฒิุ  ดวงแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  107/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

แนวชายหาดฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

130 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  108/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

แนวชายหาดฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

131 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,920.00                   8,960.00            เฉพาะเจาะจง นายสารยทุธ์  คมข า นายสารยทุธ์  คมข า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  109/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

แนวชายหาดฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

132 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  112/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

133 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   7,360.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  113/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

134 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลภาษี 8,320.00                   7,360.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสรณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  114/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

ท่ีดินฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

135 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลภาษี 8,320.00                   6,080.00            เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่แต้ นายสุนทร  แซ่แต้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  115/2563  ลว. 28  กุมภาพนัธ์  2563

ท่ีดินฯ เดือน มี.ค. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพนัธ์  2563



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

136 ซ้ือกากน ้าตาล พร้อมถงัน ้า 5,000.00                   5,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ์ หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  23/2563  ลว.  2  มีนาคม  2563

(นายสงกรานต ์ สุดเสนาะ) (นายสงกรานต ์ สุดเสนาะ) ในการตกลงราคา

137 ซ่อมรถ กข 5243 14,260.00                 14,260.00          เฉพาะเจาะจง อู่ธีรภทัร อู่ธีรภทัร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  110/2563  ลว.  9  มีนาคม  2563

(นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) (นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) ในการตกลงราคา

138 จา้งท าอาหาร โครงการโรคอุบติัใหม่ฯ 5,400.00                   5,400.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  111/2563  ลว.  9  มีนาคม  2563

ในการตกลงราคา

139 ซ้ือยางรถขยะ ทะเบียน 81-2195 147,600.00               17,600.00          เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  สุขสมยั นายสุรศกัด์ิ  สุขสมยั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  24/2563  ลว.  12  มีนาคม  2563

ในการตกลงราคา

140 ซ้ือยางรถมิตซูบิชิ ทะเบียน กข 2487 10,000.00                 10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายสุรศกัด์ิ  สุขสมยั นายสุรศกัด์ิ  สุขสมยั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  25/2563  ลว.  13  มีนาคม  2563

ในการตกลงราคา

141 ซ้ือวสัดุการเกษตร 8,890.00                   8,890.00            เฉพาะเจาะจง นายทองสืบ  หอมชวน นายทองสืบ  หอมชวน เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  26/2563  ลว.  13  มีนาคม  2563

ในการตกลงราคา

142 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,098.00                   9,098.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  27/2563  ลว.  13  มีนาคม  2563

ในการตกลงราคา

143 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 39,380.00                 39,380.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอทีปราณ ร้าน ไอทีปราณ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  28/2563  ลว.  13  มีนาคม  2563

(นายฐปนนท ์ ปรีดานนท)์ (นายฐปนนท ์ ปรีดานนท)์ ในการตกลงราคา

144 ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 63,000.00                 63,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพ์ร  สุขสวสัด์ิ นางสาวพิมพพ์ร  สุขสวสัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  29/2563  ลว.  16  มีนาคม  2563

ในการตกลงราคา

145 ซ้ือเคร่ืองสูบน ้า 50,200.00                 50,200.00          เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  บ  ารุงสุข นายมนตรี  บ  ารุงสุข เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  35/2563  ลว.  27  มีนาคม  2563

ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

146 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดส านกังาน 8,000.00                   6,720.00            เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ยนิดี นางเรณู  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  116/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

147 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดห้องน ้า 9,600.00                   9,600.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  117/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

ห้องส้วมฯ เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

148 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,600.00                   8,960.00            เฉพาะเจาะจง นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  118/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

แนวชายหาดฯ เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

149 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,600.00                   8,640.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  119/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

แนวชายหาดฯ เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

150 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,600.00                   9,600.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  120/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

แนวชายหาดฯ เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

151 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,600.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  121/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

แนวชายหาดฯ เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

152 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดบริเวณ 9,600.00                   9,600.00            เฉพาะเจาะจง นายสารยทุธ์  คมข า นายสารยทุธ์  คมข า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  122/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

แนวชายหาดฯ เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

153 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,600.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  123/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

154 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,600.00                   8,640.00            เฉพาะเจาะจง นายโกมินทร์  ชูแกว้ นายโกมินทร์  ชูแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  124/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

155 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,600.00                   8,320.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  125/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

156 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลภาษี 6,720.00                   6,400.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสรณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  126/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

ท่ีดิน เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

157 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูลภาษี 6,720.00                   5,760.00            เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่แต้ นายสุนทร  แซ่แต้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  127/2563  ลว. 1  เมษายน  2563

ท่ีดิน เดือน เม.ย. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

158 ซ้ืออุปกรณ์ โครงการควบคุมโรคระบาดฯ 94,990.00                 94,990.00          เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  แพกุญชร นายไพโรจน์  แพกุญชร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  35/2563  ลว. 2  เมษายน  2563

ในการตกลงราคา

159 จา้งจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ โครงการ 9,630.00                   9,630.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ตครีเอชัน่(2010) จ ากดับริษทั อาร์ตครีเอชัน่(2010) จ ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  128/2563  ลว. 3  เมษายน  2563

ควบคุมโรคระบาด (นายธิติพทัธ์  ล้ิมประดิษฐ)์ (นายธิติพทัธ์  ล้ิมประดิษฐ)์ ในการตกลงราคา

160 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,926.00                 10,926.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  30/2563  ลว. 3  เมษายน  2563

ในการตกลงราคา

161 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,955.00                   5,955.00            เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  31/2563  ลว. 3  เมษายน  2563

ในการตกลงราคา

162 ซ้ือวคัซีน 27,500.00                 27,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี ดี ที คอร์ป ร้าน ดี ดี ที คอร์ป เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  32/2563  ลว. 3  เมษายน  2563

(นางสาวพิมพพ์ร  สุสสวสัด์ิ) (นางสาวพิมพพ์ร  สุสสวสัด์ิ) ในการตกลงราคา

163 ซ้ือวสัดุท าหนา้กากอนามยั โครงการ 7,900.00                   7,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภณัฑพ์านิช ร้าน ก.สหภณัฑพ์านิช เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  38/2563  ลว. 3  เมษายน  2563

ควบคุมโรคระบาด (นายเกรียงไกร  เสียงกล่อม) (นายเกรียงไกร  เสียงกล่อม) ในการตกลงราคา

164 ซ่อมรถขยะ 81-5094 154,900.00               154,900.00        เฉพาะเจาะจง อู่ธีรภทัร อู่ธีรภทัร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  129/2563  ลว. 7  เมษายน  2563

(นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) (นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) ในการตกลงราคา

165 จา้งท าป้าย โครงการควบคุมโรคระบาด 7,000.00                   7,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยงุทอง  แจ่มจิตร นางสาวยงุทอง  แจ่มจิตร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  130/2563  ลว. 7  เมษายน  2563

ในการตกลงราคา

166 ซ้ือวสัดุท าหนา้กากอนามยั 22,680.00                 22,680.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภณัฑพ์านิช ร้าน ก.สหภณัฑพ์านิช เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  33/2563  ลว. 7  เมษายน  2563

(นายเกรียงไกร  เสียงกล่อม) (นายเกรียงไกร  เสียงกล่อม) ในการตกลงราคา

167 ซ้ือวสัดุส านกังาน โครงการจดัท าแผนท่ี 28,500.00                 28,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ์ หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  34/2563  ลว. 7  เมษายน  2563

ภาษี (นายสงกรานต ์ สุดสเนาะ) (นายสงกรานต ์ สุดสเนาะ) ในการตกลงราคา

168 ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 21,186.00                 21,186.00          เฉพาะเจาะจง บ. บีอาร์เอส ไอที จ  ากดั บ. บีอาร์เอส ไอที จ  ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  37/2563  ลว. 7  เมษายน  2563

(นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) (นายสราวธุ  บ  ารุงสุข) ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

169 ซ้ือเคร่ืองฉีดน ้าแรงดนัสูง 24,500.00                 24,500.00          เฉพาะเจาะจง นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ นายชวลิต  พิมพสุ์วรรณ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  39/2563  ลว. 15  เมษายน  2563

ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

170 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดตลอดแนว 9,920.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายชยัมงคล  มัน่คง นายชยัมงคล  มัน่คง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  131/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ชายหาดฯ เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

171 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดตลอดแนว 9,920.00                   9,280.00            เฉพาะเจาะจง นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ นายกงัวาฬ  สกุลปานจนัทร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  132/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ชายหาดฯ เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

172 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดตลอดแนว 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายรังศิลา  วงศน์อ้ย นายรังศิลา  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  133/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ชายหาดฯ เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

173 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดตลอดแนว 9,920.00                   9,600.00            เฉพาะเจาะจง นายสารยทุธ์  คมข า นายสารยทุธ์  คมข า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  134/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ชายหาดฯ เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

174 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดตลอดแนว 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ นายสราวฒิุ  ดวงแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  135/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ชายหาดฯ เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

175 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายโกมินทร์  ชูแกว้ นายโกมินทร์  ชูแกว้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  136/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

176 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง นายคมสนัต ์ เนตรสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  137/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

177 จา้งเหมาแรงงาน ช่วยงานป้องกนัฯ 9,920.00                   7,680.00            เฉพาะเจาะจง นายวรัญญู  วงศน์อ้ย นายวรัญญู  วงศน์อ้ย เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  138/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

178 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาดห้องน ้า 9,920.00                   9,920.00            เฉพาะเจาะจง นางประทีป  ยนิดี นางประทีป  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  139/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ห้องส้วมฯ เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

179 จา้งเหมาแรงงาน ท าความสะอาด 7,630.00                   5,760.00            เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ยนิดี นางเรณู  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  140/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ส านกังานฯ เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

180 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูล 5,760.00                   5,440.00            เฉพาะเจาะจง นายดนุสรณ์  สืบแจง นายดนุสรณ์  สืบแจง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  141/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ท่ีดินภาษี เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

181 จา้งเหมาแรงงาน ในการส ารวจขอ้มูล 5,760.00                   4,480.00            เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  แซ่แต้ นายสุนทร  แซ่แต้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  142/2563  ลว. 1  พฤษภาคม  2563

ท่ีดินภาษี เดือน พ.ค. 63 ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณเจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)



ล าดับ การจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิจัดซือ้/จัดจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้

ราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

182 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,355.00                   9,355.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยวิษฐา  ยนิดี นางสาวยวิษฐา  ยนิดี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  40/2563  ลว. 12  พฤษภาคม  2563

ในการตกลงราคา

183 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ COVID-19 7,000.00                   7,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวยงุทอง  แจ่มจิตร นางสาวยงุทอง  แจ่มจิตร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  143/2563  ลว. 13  พฤษภาคม  2563

ในการตกลงราคา

184 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ COVID-19 9,630.00                   9,630.00            เฉพาะเจาะจง บ. อาร์ครีเอชัน่(2010) จ ากดั บ. อาร์ครีเอชัน่(2010) จ ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  144/2563  ลว. 13  พฤษภาคม  2563

(นายธิติพทัธ์  ล้ิมประดิษฐ)์ (นายธิติพทัธ์  ล้ิมประดิษฐ)์ ในการตกลงราคา

185 ซ่อมรถน ้า ทะเบียน บพ 8067 6,310.00                   6,310.00            เฉพาะเจาะจง อู่ธีรภทัร อู่ธีรภทัร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  145/2563  ลว. 13  พฤษภาคม  2563

(นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) (นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) ในการตกลงราคา

186 ซ่อมรถน ้า ทะเบียน บท 8097 11,400.00                 11,400.00          เฉพาะเจาะจง อู่ธีรภทัร อู่ธีรภทัร เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  146/2563  ลว. 13  พฤษภาคม  2563

(นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) (นายพงษศ์กัด์ิ  โปแกว้) ในการตกลงราคา

187 ซ้ือวสัดุ โครงการธนาคารขยะฯ 22,110.00                 22,110.00          เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ปานสง่า นายสมบติั  ปานสง่า เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  41/2563  ลว. 13  พฤษภาคม  2563

ในการตกลงราคา

188 ซ่อมรถยนต ์ทะเบียน บธ 5171 (รถกูชี้พ) 19,350.00                 19,350.00          เฉพาะเจาะจง นายโรม  อินฉิม นายโรม  อินฉิม เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  1147/2563  ลว. 14  พฤษภาคม  2563

ในการตกลงราคา

189 ซ้ือวสัดุส านกังาน 45,982.00                 45,982.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ์ หจก. สตาร์บุค๊วสัดุภณัฑ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  42/2563  ลว. 15  พฤษภาคม  2563

(นายสงกรานต ์ สุดเสนาะ) (นายสงกรานต ์ สุดเสนาะ) ในการตกลงราคา

190 ซ้ือตะแกรงเหล็ก 27,570.00                 27,570.00          เฉพาะเจาะจง นายทวิช  สุโขทยั นายทวิช  สุโขทยั เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  43/2563  ลว.  27  พฤษภาคม  2563

ในการตกลงราคา

191 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า 39,435.00                 39,435.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงสวา่ง ร้าน แสงสวา่ง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตามเง่ือนไข เลขท่ี  44/2563  ลว. 29  พฤษภาคม  2563

(นางสาวอรพิน  สุขสมยั) (นางสาวอรพิน  สุขสมยั) ในการตกลงราคา

(นายพนอ  เดชวนั)

นายก อบต.ปากน ้าปราณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปากน า้ปราณ

(นางสาวพชัรี  เช้ือชาติ) (นางสุรินทร์  เมฆขยาย) (นายทวีศกัด์ิ  ศรีทองกิติกูล)

เจา้หนา้ท่ี หวัหนา้เจา้หนา้ท่ี ปลดั อบต.ปากน ้าปราณ


