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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......ตุลาคม...2563.......... 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่....30.....เดือน....ตุลาคม.......พ.ศ.....2563......... 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัด0 จา้ง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิาณ สุขคง นายปฏิาณ สุขคง ราคาต่ าสุด CNTR0001/64,01/10/63 
2 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจุฬา คลังทรัพย์ นายจุฬา คลังทรัพย์ ราคาต่ าสุด CNTR0002/64/,01/10/63 
3 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ มณีฉาย นางสาวจุฑามาศ มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR0003/64/,01/10/63 
4 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ สายกสิกร นายนิรันดร์ สายกสิกร ราคาต่ าสุด CNTR0004/64/,01/10/63 
5 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมทัต มณีฉาย นายเขมทัต มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR0005/64/,01/10/63 
6 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพร ปานออ่น นายอรรถพร ปานออ่น ราคาต่ าสุด CNTR0006/64/,01/10/63 
7 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ ทพิย์มณเฑียร นายกิตติพันธ์ ทพิย์มณเฑียร ราคาต่ าสุด CNTR0007/64/,01/10/63 
8 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ แกว้มาลา นายกิตติศักดิ์ แกว้มาลา ราคาต่ าสุด CNTR0008/64/,01/10/63 
9 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา อ าลอย นางสาวสุจิตรา อ าลอย ราคาต่ าสุด CNTR-0009/64,01/10/63 

10 จ้างเหมาปฎิบัติหน้าที่ดูเเลเดก็เลก็ 53,700.00 53,700.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา เกิดบวัทอง นางกาญจนา เกิดบวัทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0010/64,01/10/63 
11 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ์ สามไหม นายธีรพงศ์ สามไหม ราคาต่ าสุด CNTR-0011/64,01/10/63 
12 จ้างเหมาปฏบิัติงานในการดูแลระบบน้ าประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 1หมู่ที ่10 
120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน แก้ววิเชียร นายสุทิน แก้ววิเชียร ราคาต่ าสุด CNTR-0012/64,01/10/63 

13 ค่าจ้างเหมาพนักงาน เพื่อจัดเกบ็ข้อมูลด้าน
สาธารณูปโภค 

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กาลคลอด นายกฤษฎา กาลคลอด ราคาต่ าสุด CNTR-0013/64,01/10/63 

14 จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยูร สารมาศ นายประยูร สารมาศ ราคาต่ าสุด CNTR-0014/64,01/10/63 
15 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง

ทาง 
120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธพิงษ์ ทองกระจา่ง นายสิทธพิงษ์ ทองกระจา่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0015/64,01/10/63 

16 ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทาง 

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาร รัตนสุภา นายประสาร รัตนสุภา ราคาต่ าสุด CNTR-0016/64,01/10/63 

17 จ้างเหมาปฏบิัติงานประจ ากองคลัง ในการผลิต 
จัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูลตา่งๆของกองคลัง 

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาต พรหมดนตรี นางสาวปาริชาต พรหมดนตรี ราคาต่ าสุด CNTR-0017/64,01/10/63 

18 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชาติ บ ารุง นายเอกชาติ บ ารุง ราคาต่ าสุด CNTR-0018/64,01/10/63 

19 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั หนูสาย นายเอกชยั หนูสาย ราคาต่ าสุด CNTR-0019/64,01/10/63 

20 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมถนนสายวังปลิง หมู่
ที่ 1 

418,000.00 418,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ทองจ ารัส นายอนันต์ ทองจ ารัส ราคาต่ าสุด CNTR-0028/64,20/10/63 



21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ควนยาง หมู่ที ่5 

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ บรรเจิดกาญจน ์ นายศราวุฒิ บรรเจิดกาญจน ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0029/64,20/10/63 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วังปริง หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

496,000.00 496,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอ้มอุบล
ก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นอ้มอุบลกอ่สร้าง ราคาต่ าสุด CNTR-0030/64,27/10/63 

23 จ้างเหมาบริการทัว่ไป 12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จกัรภัทรการพิมพ ์ หจก. จกัรภัทรการพิมพ ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0031/64,29/10/63 
24 จ้างเหมาบริการทัว่ไป 1,705.00 1,705.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จกัรภัทรการพิมพ ์ หจก. จกัรภัทรการพิมพ ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0032/64,29/10/63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....พฤศจิกายน...2563...... 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่......30.....เดือน......พฤศจิกายน......พ.ศ.....2563......... 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างเหมาบริการบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ขวัญแกว้ นายประสิทธิ์ ขวัญแกว้ ราคาต่ าสุด CNTR0020/64,04/11/63 
2 จ้างเหมาบริการบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร สวา่งวงศ์ นายจเร สวา่งวงศ์ ราคาต่ าสุด CNTR0021/64,04/11/63 
3 จ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมา

บริการรายบุคคลเพิ่มประสิทธภิาพ
งานรักษาความสะอาดฯ 

25,829.04 25,829.04 เฉพาะเจาะจง นายภวูเด่น เมฆา นายภวูเด่น เมฆา ราคาต่ าสุด CNTR0022/64,04/11/63 

4 จ้างก าจัดขยะ 98,934.00 98,934.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ ราคาต่ าสุด CNTR0025/64,10/11/63 
5 จ้างเหมาบริการโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุตติกานต ์ดิษฐ์อ าไพ นางสาวสุตติกานต ์ดิษฐ์อ าไพ ราคาต่ าสุด CNTR0026/64,04/11/63 

6 จ้างเหมาบริการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ จันทร์อุดม นางอุไรวรรณ จันทร์อุดม ราคาต่ าสุด CNTR0027/64,04/11/63 

7 จัดซื้อแบบพิมพ ์ใบเสร็จค่าน้ าประปา 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

ราคาต่ าสุด CNTR0033/64,12/11/63 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายถ้ าพระหอ ช่องชก หมู่ที่ 6 
ต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

645,800.00 645,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จ ากัด บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0034/64,02/11/63 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหน้าค่าย หมู่ที่ 7 ต าบลถ้ า
ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

435,000.00 435,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สหธนาพัฒน์คอนสตรัคชั่น 99 หจก. สหธนาพัฒน์คอนสตรัคชั่น 99 ราคาต่ าสุด CNTR0035/64,02/11/63 

10 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร สุขมาก นายสมพร สุขมาก ราคาต่ าสุด CNTR0036/64,30/11/63 
11 จัดซื้อ แอสฟัลท์ส าเร็จรูป จ านวน 

200 ถุง 
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนดพ์ี แอสฟัลท ์ หจก.เจแอนดพ์ี แอสฟัลท ์ ราคาต่ าสุด CNTR0039/64,12/11/63 

12 จัดซื้อวัสดุหินคลุก จ านวน 150 ลบ.
ม. 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0040/64,12/11/63 

13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ 
(หกล้อ) 

4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0041/64,12/11/63 
 
 



14 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) 
ทะเบียน ตค 338 นศ 

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR0042/64,12/11/63 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 20 
รายการ 

24,466.00 24,466.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR0043/64,12/11/63 

16 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยก
สูงไม่น้อยว่า 15 เมตร 

6,535.13 6,535.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด บริษัท อิซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0044/64,12/11/63 

17 เก้าอี้ส าหรับพนักงานเทศบาล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0045/64,16/11/63 
18 จัดซื้อ Slot PC ส าหรับกระดาน

อัจฉริยะ จ านวน 1 เครื่อง 
47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0046/64,24/11/63 

19 ชุดกล้องส าหรับประชุมทางไกล 
จ านวน 1 ชุด 

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0047/64,24/11/63 

20 เครื่องเสียงและชุดไมค์ลอยพร้อม
ติดต้ัง 

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0048/64,24/11/63 

21 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 เครื่อง 

42,680.00 42,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0049/64,24/11/63 

22 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตวั 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0050/64,24/11/63 
23 เก้าอี้แบบมพีนักพิง จ านวน 2 ตัว 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0051/64,24/11/63 
24 กระดานอัจฉริยะแบบตอบโต้ได้ 

จ านวน 1 เครื่อง 
234,200.00 234,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด บริษัท ตรังสมบูรณ์การไฟฟ้า จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0053/64,24/11/63 

25 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2563 และช่วงปิด
ภาคเรียนที่ 2/2563 

652,643.36 652,643.36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส 915 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส 915 ราคาต่ าสุด CNTR-0054/64,30/11/63 

26 จ้างเหมาบริการบุคคล 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราพร สุขเกษม นางสาวจิราพร สุขเกษม ราคาต่ าสุด CNTR-0055/64,30/11/63 
27 จ้างเหมาบริการบุคคล 90,000.00    90,000.00    เฉพาะเจาะจง นางวรรณรัตน์ มณีฉาย นางวรรณรัตน์ มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0056/64,30/11/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ธันวาคม...2563...... 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจ ากองคลัง ในการ
ผลิต จัดเก็บเอกสาร บันทึกขอ้มูลต่างๆของกอง
คลัง 

28,666.58 28,666.58 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ บุญณะ นางสาวจุฑามาศ บุญณะ ราคาต่ าสุด CNTR-0037/64/,07/12/62 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัง
ไทร หมู่ที่ 6 ต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

604,000.00 604,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จ ากัด บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0038/64/,01/12/62 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

24,408.00 24,408.00 เฉพาะเจาะจง กลิ่นสี พริ้นต้ิง กลิ่นสี พริ้นต้ิง ราคาต่ าสุด CNTR-0052/64/,07/12/62 

4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ รุ่น HP Laser Jet 39,800.00 39,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0057/64/,07/12/62 

5 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลข
ทะเบียน 338 นศ 

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0058/64/,07/12/62 

6 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ (หกล้อ) 
หมายเลขทะเบยีน 818852 นศ 

3,160.00 3,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0060/64/,07/12/62 

7 จ้างซ่อมแซมรถจักนยานยนต์ทะเบยีน 1 กต 
2740 นศ 

2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิตชยั มณีฉาย นายวิชิตชยั มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0061/64/,07/12/62 

8 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขตฉ 373 
นศ 

3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิตชยั มณีฉาย นายวิชิตชยั มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0062/64/,07/12/62 

9 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0063/64/,07/12/62 
10 เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 ตวั 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0064/64/,09/12/62 
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จ านวน 2 เครื่อง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นุ๊กคอมพิวเตอร ์ นุ๊กคอมพิวเตอร ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0065/64,09/12/62 
12 เครื่องสแกนเนอร์ 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0066/64/,09/12/62 

13 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาวด าและสี) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง 

117,000.00 117,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น จ ากัด บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0067/64/,09/12/62 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
จ าปาพัฒนา 1 หมู่ที่ 3 

389,000.00 389,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ทองจ ารัส นายอนันต์ ทองจ ารัส ราคาต่ าสุด CNTR-0068/64/,21/12/62 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงานจ านวน 33 รายการ 29,156.00 29,156.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0069/64/,18/12/62 
 



16 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้านวัดถ้ าพระหอ หมู่ที่ 6 

1,285.20 1,285.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สห
มิตร 

ราคาต่ าสุด CNTR-0070/64/,12/12/62 
 

17 เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มได้ (Submersible Pump) 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สห
มิตร 

ราคาต่ าสุด CNTR-0072/64/,14/12/62 
 

18 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุแอสฟัลท์ส าเร็จรูป) 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0073/64/,14/12/62 
 

19 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐการ การพิมพ ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐการ การ
พิมพ ์

ราคาต่ าสุด CNTR-0074/64/,16/12/62 
 

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ส าหรับใช้ใน
การปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัชศมนต์ คงแก้ว ณัชศมนต์ คงแก้ว ราคาต่ าสุด CNTR-0075/64/,16/12/62 
 

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ส าหรับใช้ใน
การปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัชศมนต์ คงแก้ว ณัชศมนต์ คงแก้ว ราคาต่ าสุด CNTR-0075/64/,16/12/62 
 

21 จ้างเหมาบริการทัว่ไป 1,593.00 1,593.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0079/64, 23/12/63 
22 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุทางถนน 
6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก โททอง นายสมนึก โททอง ราคาต่ าสุด CNTR-0080/64, 29/12/63 

23 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาอู๊ดโฆษณา ร้านตาอู๊ดโฆษณา ราคาต่ าสุด CNTR-0081/64, 29/12/63 

24 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

1,830.00
  

1,830.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0082/64, 29/12/63 

25 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

3,835.00 3,835.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0083/64, 29/12/63 

26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 
1790 นศ 

6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง นายศิโรจน์ ลีลาพตะ นายศิโรจน์ ลีลาพตะ ราคาต่ าสุด CNTR-0085/64, 30/12/63 

27 ค่าจ้างเหมาบริกการ ดูและระบบหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 
10 

90,000.00
  

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองชัย กลีบแกว้ นายฉลองชัย กลีบแกว้ ราคาต่ าสุด CNTR-0087/64, 30/12/63 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2564.. 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างเหมาขยะมูลฝอย 72,256.00 72,256.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0059/64,07/01/64   
2 จ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลภายนอก

ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
140,324.00 140,324.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ จันทร์อุดม นางอุไรวรรณ จันทร์อุดม ราคาต่ าสุด CNTR-0076/64,05/01/64   

3 จ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

139,840.00 139,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุตติกานต ์ดิษฐ์อ าไพ นางสาวสุตติกานต ์ดิษฐ์อ าไพ ราคาต่ าสุด CNTR-0077/64,06/01/64   

4 ติดต้ังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์จ านวน 108 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิชาติผา้ม่าน ร้านอภิชาติผา้ม่าน ราคาต่ าสุด CNTR-0078/64,  
5 จ้างเหมาบริการบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร สวา่งวงศ์ นายจเร สวา่งวงศ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0084/64, 28/01/64 
6 จ้างเหมาบริการบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร์ ไหมแกว้ นายนฤเบศร์ ไหมแกว้ ราคาต่ าสุด CNTR-0086/64, 04/01/64 
7 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ (หกล้อ) หมายเลข

ทะเบียน 818852 นศ 
7,500.00
  

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพันธ ์สุขแกว้ นายจกัรพันธ ์สุขแกว้ ราคาต่ าสุด CNTR-0088/64, 04/01/64 

8 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เพรสซิเดนท์ซัพพลาย เพรสซิเดนท์ซัพพลาย ราคาต่ าสุด CNTR-0089/64, 05/01/64 
9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4804 

นศ จ านวน 2 รายการ 
1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0090/64, 05/01/64 

10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Laser Jet 
100 color MEP M175a 

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0091/64, 19/01/64 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ 18,950.00 18,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0092/64, 11/01/64 
12 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 824876 นศ 

(เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ยางใน) 
9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0094/64, 18/01/64 

13 ซ่อมแซมรถสูบสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 825612 นศ 
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง สายพาน 

3,730.00 3,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0095/64, 18/01/64 

14 จ้างเหมาบริการบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั สังข์อินทรีย ์ นายเอกชยั สังข์อินทรีย์ ราคาต่ าสุด CNTR-0097/64, 28/01/64 
15 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 814086 นศ 

ยอยเกยีร์แปะ ระบบเบรค แปปไฮโดตลิ) 
15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่กียก์ารช่าง อู่กียก์ารช่าง ราคาต่ าสุด CNTR-0098/64, 22/01/64 

16 เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0099/64, 18/01/64 
17 เก้าอี้ส าหรับพนักงานเทศบาล 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0100/64, 18/01/64 
18 โต๊ะท างาน 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0101/64, 18/01/64 
19 ดื่มส าหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0102/64,  
20 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,399.00

  
5,399.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ ราคาต่ าสุด CNTR-0103/64, 

21 ตู้กระจกบานเล่ือน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0104/64, 19/01/64 
22 เคาเตอร์ จ านวน 2 ตัว 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0107/64, 19/01/64 



23 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0108/64, 22/01/64 
24 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 24,980.00 24,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0109/64, 22/01/64 
25 โต๊ะท างาน 42,700.00 42,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0110/64, 22/01/64 
26 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ ์ยอดระบ า นายเกียรติศักดิ ์ยอดระบ า ราคาต่ าสุด CNTR-0111/64, 22/01/64 
27 ค่าใช้จ่ายโครงการงานแพทย์ฉกุเฉิน 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์ มณีฉาย นายจตุรงค์ มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0112/64, 22/01/64 
28 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปา

ภูเขา บา้นเปิก หมู่ที่ 1 
95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศกัดิ์ ด าแดง นายวีระศกัดิ์ ด าแดง ราคาต่ าสุด CNTR-0113/64, 

29 จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช นาคฤทธิ ์ นายสิทธิเดช นาคฤทธิ ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0114/64, 27/01/64 
30 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 814977 

นศ. 
8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0115/64, 27/01/64 

31 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) ใช้ในการซ่อมแซมงานระบบ
ประปาหมู่บา้น 

145,159.00 145,159.00 เฉพาะเจาะจง หจก. นครศรีฯสหมิตร หจก. นครศรีฯสหมิตร ราคาต่ าสุด CNTR-0116/64, 27/01/64 

32 จ้างเหมาบริการทัว่ไป 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ บุญณะ นางสาวจุฑามาศ บุญณะ ราคาต่ าสุด CNTR-0117/64, 
33 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 814086 (ชุดควบคุม เปลี่ยนถ่าย

น้ ามันเครื่อง ผ้ายาง บังโคลน ไฟ ยาง) จ านวน 1 งาน 
33,200.00 33,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0118/64, 28/01/64 

34 น้ ามันไฮโดรลิก จ านวน 3 ถัง 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กียก์ารช่าง 
2020 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กียก์ารช่าง 
2020 

ราคาต่ าสุด CNTR-0119/64, 28/01/64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพันธ์...2564.. 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่......25.....เดือน......กุมภาพันธ์......พ.ศ. ....2564......... 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบียน 817787 นศ 9,410.00 9,410.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กีย์การช่าง 2020 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กีย์การช่าง 2020 ราคาต่ าสุด CNTR-0123/64, 03/02/64 

2 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบียน 817787  26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0124/64, 05/02/2564 
3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 157,110.00 157,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรภัสราดล จ ากดั บริษัท พรภัสราดล จ ากดั ราคาต่ าสุด CNTR-0125/64, 05/02/2564 
4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 11,190.00 11,190.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0126/64, 05/02/2564 
5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0127/64, 05/02/2564 
6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 16,750.00 16,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตองหนึ่งกรุ๊ป ร้านตองหนึ่งกรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0128/64, 05/02/2564 
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 2,475.00 2,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตองหนึ่งกรุ๊ป ร้านตองหนึ่งกรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0129/64, 05/02/2564 
8 จัดซื้อวัสดุหนิคลุก 28,800.00 28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิม่ผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิม่ผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0130/64, 09/02/2564 
9 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 

4804 นศ. 
25,950.00 25,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0131/64 , 09/02/2564 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ รหัสทางหลวงทอ้งถิ่น 
นศ.ถ. 88040 สายหน้าอวด หมูท่ี่่ 5 บ้านนาตาแย้ม ต าบล
ถ้ าใหญ่ 

3,200,000.00 3,200,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวังศิลา ณ นคร 
คอนกรีต 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวังศิลา ณ นคร 
คอนกรีต 

ราคาต่ าสุด CNTR-0132/64, 11/02/2564 

11 จัดซื้อโตะ๊ท างานผู้บริหาร 22,900.00 22,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0133/64, 15/02/2564 
12 จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จ านวน 10 ขวด 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง จันทริาเภสชั จันทริาเภสชั ราคาต่ าสุด CNTR-0134/64, 11/02/2564 
13 จัดซื้อชุดรับแขก 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0135/64, 15/02/2564 
14 จัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0137/64, 15/02/2564 
15 จัดซื้อตู้เหลก็เก็บเอกสาร 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0138/64, 15/02/2564 
16 จัดซื้อโตะ๊คอมพวิเตอร ์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0139/64, 15/02/2564 
17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึพิมพ์) 79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0140/64, 15/02/2564 
18 จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0141/64, 15/02/2564 
19 จัดซื้อโตะ๊ท างาน 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด  บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด  ราคาต่ าสุด CNTR-0142/64, 15/02/2564 
20 จ้างเหมาซ่อมตลิ่งคลองปากแพรก หมทูี่ 4 36,690.00 36,690.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าช้างศิลา ทุ่งสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าช้างศิลา ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0143/64, 11/02/2564 

21 จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับพนกังานเทศบาล 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0144/64, 19/02/2564 

22 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบียน 817787 นศ  7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง เพชรเกษมมอเตอร ์ เพชรเกษมมอเตอร ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0145/64, 15/02/2564 

23 จ้างเหมาบรกิารบุคคล 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ จนัทร์สาระ นางสาวเสาวนีย์ จนัทร์สาระ ราคาต่ าสุด CNTR-0146/64, 15/02/2564 
 



24 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88099 สายเขาหน้าแดง หมู่ที่ 10 

1,280,000.00 1,280,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพศาลเมืองทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพศาลเมืองทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0147/64, 16/02/2564 

25 จ้างเหมาบรกิารทั่วไป 205.00 205.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาตติรายาง ร้านสุชาตติรายาง ราคาต่ าสุด CNTR-0148/64, 16/02/2564 

26 ค่าจ้างเหมาบรกิารทั่วไป 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิจ ชอบท ากิจ นายพินิจ ชอบท ากิจ ราคาต่ าสุด CNTR-0149/64, 24/02/2564 

27 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 9 ต าบลถ้ าใหญ่ 48,556.00 48,556.00 เฉพาะเจาะจง นายกนกพล จันทร์สขุ นายกนกพล จันทร์สขุ ราคาต่ าสุด CNTR-0151/64, 17/02/2564 

28 จ้างซ่อมบ ารุงรกัษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 
กม 3776 นศ 

21,850.47 21,850.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ.วินิต จ ากัด บริษัท จ.วินิต จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0152/64, 19/02/2564 

29 จ้างซ่อมบ ารุงรกัษารถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 
818853 

19,620.00  19,620.00  เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0153/64, 22/02/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม...2564.. 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่......31.....เดือน......มีนาคม......พ.ศ. ....2564......... 

ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 814977นศ. 37,610.00 37,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0150/64, 01/03/2564 
2 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ (หกลอ้) หมายเลข

ทะเบียน 818852 นศ. 
75,060.00 75,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0154/64, 30/03/2564 

3 จัดซื้อตู้เหลก็เก็บเอกสาร 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด บริษัท ปุก กะ โด่ง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0155/64, 01/03/2564 
4 จัดซื้อแบบพิมพ ์ 810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารกัษาดินแดน กรมการ

ปกครอง 
โรงพิมพอ์าสารกัษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0156/64, 02/03/2564 

5 จัดซื้อแบบพิมพ์ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง 29,120.00 29,120.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารกัษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

โรงพิมพอ์าสารกัษาดินแดน กรมการ
ปกครอง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0157/64, 03/03/2564 

6 จัดซื้อวัสดุหนิคลุก 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิม่ผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิม่ผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0158/64, 03/03/2564 
7 จัดซื้อตูท้ าน้ าร้อน น้ าเย็น 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุง่สงชินพาณิชย์ จ ากัด บริษัท ทุง่สงชินพาณิชย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0159/64, 04/03/2564 
8 จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุง่สงชินพาณิชย์ จ ากัด บริษัท ทุง่สงชินพาณิชย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0160/64, 04/03/2564 
9 จัดซื้อเครื่องขัดพื้น 19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุง่สงชินพาณิชย์ จ ากัด บริษัท ทุง่สงชินพาณิชย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0161/64, 04/03/2564 

10 จัดซื้อวัสดุส านกังาน จ านวน 26 รายการ 27,190.00 27,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0162/64, 05/03/2564 
11 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 16,528.00 16,528.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0163/64, 11/03/2564 
12 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั จ านวน 11 รายการ 6,075.00 6,075.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ ราคาต่ าสุด CNTR-0164/64, 11/03/2564 
13 จ้างเหมาบรกิารทั่วไป 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิจ ชอบท ากิจ นายพินิจ ชอบท ากิจ ราคาต่ าสุด CNTR-0165/64, 11/03/2564 
14 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบียน 814086 นศ 3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กีย์การช่าง 2020 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กีย์การช่าง 2020 ราคาต่ าสุด CNTR-0166/64, 05/03/2564 
15 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 

338 นศ. 
24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี กลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส.พี กลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0167/64, 15/03/2564 

16 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบียน 814086 นศ 13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0168/64, 09/03/2564 
17 จ้างเหมาปฏิบัติงานในการจัดเก็บเอกสาร บันทกึขอ้มูลต่างๆ 65,161.00 65,161.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐักมล เส้งสุย นางสาวณฐักมล เส้งสุย ราคาต่ าสุด CNTR-0169/64, 12/03/2564 
18 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายจ าปาวังใน หมู่ที ่3 

ต าบลถ้ าใหญ ่
81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนนัต์ ทองจ ารัส นายอนนัต์ ทองจ ารัส ราคาต่ าสุด CNTR-0170/64, 19/03/2564 

 
19 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 เครื่อง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรพจน์ รอดแกว้ นายจีรพจน์ รอดแกว้ ราคาต่ าสุด CNTR-0171/64, 19/03/2564 

20 จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ 497,520.00 497,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรภัสราดล จ ากดั บริษัท พรภัสราดล จ ากดั ราคาต่ าสุด CNTR-0172/64, 19/03/2564 
21 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบียน 824876 นศ 37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0173/64, 15/03/2564 
22 เปลี่ยนถ่ายน้ ามนัเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย ตามระยะเวลา 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0174/64, 15/03/2564 



23 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 362,020.00 362,020.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0175/64, 16/03/2564 
24 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กซอยปราณี หมูท่ี่ 2  83,000.00 83,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ บรรเจิดกาญจน ์ นายศราวุฒิ บรรเจิดกาญจน ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0176/64, 16/03/2564 
25 จ้างเหมาบรกิารก าจดัขยะ 273,000.00 273,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรพลเดชรีไซเคิล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรพลเดชรีไซเคิล ราคาต่ าสุด CNTR-0177/64, 16/03/2564  
26 ค่าจ้างเหมาบรกิารทั่วไป 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ดูดี กราฟฟิค ดูดี กราฟฟิค ราคาต่ าสุด CNTR-0178/64, 18/03/2564 

27 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0179/64, 22/03/2564 
28 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 128,735.00 128,735.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0180/64, 22/03/2564 
29 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 293,101.00 293,101.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าเนียบ กรุ๊ป ราคาต่ าสุด CNTR-0181/64, 22/03/2564 

30 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 
338 นศ. 

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0182/64, 24/03/2564 

31 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 814977 
นศ. 

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0183/64, 22/03/2564 

32 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1,370.00 1,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาตติรายาง ร้านสุชาตติรายาง ราคาต่ าสุด CNTR-0184/64, 31/03/2564 
33 จัดซื้อวัสดกุารเกษตรให้แก่ศูนย์อบรมเดก็กอ่นเกณฑ์วัดไตร

วิทยาราม 
2,495.00 2,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสทีอง ร้านสทีอง ราคาต่ าสุด CNTR-0185/64, 30/03/2564 

34 จัดซื้อวัสดุส านกังาน 88,535.00 88,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0186/64, 22/03/2564 

35 เปลี่ยนถ่ายน้ ามนัเครื่อง ยางลอ้หลัง เบรค รถจกัรยานยนต์
ทะเบียน 1 กจ 9963 นศ 

1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิตชัย มณฉีาย นายวิชิตชัย มณฉีาย ราคาต่ าสุด CNTR-0187/64, 22/03/2564 

36 จ้างเหมาบรกิารทั่วไป 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ บุญณะ นางสาวจุฑามาศ บุญณะ ราคาต่ าสุด CNTR-0208/64, 22/03/2564 

37 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายวังไทร (ช่วงหมูท่ี่ 5) 
ต าบลถ้ าใหญ ่

126,500.00 126,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอน็จิ
เนียริ่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอน็จิ
เนียริ่ง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0188/64, 22/03/2564 

38 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเผ่าพันธุ ์ผิวนวล นายเผ่าพันธุ ์ผิวนวล ราคาต่ าสุด CNTR-0189/64, 24/03/2564 

39 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0190/64, 24/03/2564 

40 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนกฟลอรีสท ์ ร้านนกฟลอรีสท ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0191/64, 24/03/2564 

41 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรภัสราดล จ ากดั บริษัท พรภัสราดล จ ากดั ราคาต่ าสุด CNTR-0192/64, 24/03/2564 

42 ค่าจ้างเหมาบรกิารทั่วไป 31,913.00 31,913.00 เฉพาะเจาะจง นายกนกพล จันทร์สขุ นายกนกพล จันทร์สขุ ราคาต่ าสุด CNTR-0201/64, 22/03/2564 

43 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ศรีทอง ศรีทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0202/64, 22/03/2564 

44 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,940.00 1,940.00 เฉพาะเจาะจง ศรีทอง ศรีทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0203/64, 22/03/2564 

45 จ้างเหมาบรกิารบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร สว่างวงศ ์ นายจเร สว่างวงศ ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0204/64, 31/03/2564 

46 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล้กซอยจ าปาสามัคคี 5 หมู่
ที่ 3 ต าบลถ้ าใหญ่ 

49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอดินนัท ์มัสและ นายอดินนัท ์มัสและ ราคาต่ าสุด CNTR-0205/64, 31/03/2564 

47 จ้างเหมาบรกิารบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร์ ไหมแก้ว นายนฤเบศร์ ไหมแก้ว ราคาต่ าสุด CNTR-0206/64, 31/03/2564 

48 จ้างเหมาบรกิารบุคคล 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์ พรหมเกิด นายเอกสิทธิ์ พรหมเกิด ราคาต่ าสุด CNTR-0207/64, 31/03/2564 

 

 


