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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.......ตุลาคม...2562.......... 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่....31.....เดือน....ตุลาคม.......พ.ศ.....2562......... 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัด0 จา้ง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์  คชนูด นายกิตติศักดิ์  คชนูด ราคาต่ าสุด CNTR0001/63,1/10/62 
2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิธาน  สุขคง นายปฏิธาน  สุขคง ราคาต่ าสุด CNTR0002/63,1/10/62 
3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติเดช  แกว้มาลา นายกิตติเดช  แกว้มาลา ราคาต่ าสุด CNTR0003/63,1/10/62 
4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจุฬา  คลังทรัพย ์ นายจุฬา  คลังทรัพย ์ ราคาต่ าสุด CNTR0004/63,1/10/62 
5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ขวัญแก้ว นายประสิทธิ์  ขวัญแก้ว ราคาต่ าสุด CNTR0005/63,1/10/62 
6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ  มณีฉาย นางสาวจุฑามาศ  มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR0006/63,1/10/62 
7 จ้างเหมาบริการ 119,677.00 119,677.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุตติกานต์ ดิษฐ์อ าไพ น.ส.สุตติกานต์ ดิษฐ์อ าไพ ราคาต่ าสุด CNTR0007/63,1/10/62 
8 จ้างเหมาบริการ 118,708.00 118,708.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อัจฉรา  พรหมเดช น.ส.อัจฉรา  พรหมเดช ราคาต่ าสุด CNTR0008/63,1/10/62 
9 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  วงศ์เมฆ นายกฤษฎา  วงศ์เมฆ ราคาต่ าสุด CNTR0009/63,1/10/62 

10 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมทัต  มณีฉาย นายเขมทัต  มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR0010/63,1/10/62 
11 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพร  ปานอ่อน นายอรรถพร  ปานอ่อน ราคาต่ าสุด CNTR0011/63,1/10/62 
12 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ ทพิย์มณเฑียร นายกิตติพันธ์ ทพิย์มณเฑียร ราคาต่ าสุด CNTR0012/63,1/10/62 
13 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลกัษณ์ แก่นคง นางสาวเสาวลกัษณ์  แก่นคง ราคาต่ าสุด CNTR0013/63,1/10/62 
14 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีฯ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั  หนูสาย นายเอกชยั  หนูสาย ราคาต่ าสุด CNTR0014/63,1/10/62 
15 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีฯ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชาติ  บ ารุง นายเอกชาติ  บ ารุง ราคาต่ าสุด CNTR0015/63,1/10/62 
16 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริชาติ พรหมดนตรี น.ส.ปาริชาติ พรหมดนตรี ราคาต่ าสุด CNTR0016/63,1/10/62 
17 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน  แกว้วิเชียร นายสุทิน  แกว้วิเชียร ราคาต่ าสุด CNTR0017/63,1/10/62 
18 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา กาลคลอด นายกฤษฎา  กาลคลอด ราคาต่ าสุด CNTR0018/63,1/10/62 
19 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร  สมบูรณ์ นางอุไร  สมบูรณ์ ราคาต่ าสุด CNTR0021/63,28/10/62 
20 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,848.00 3,848.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้ ก้อปปี ้แอนด ์เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้ ก้อปปี ้แอนด ์เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR0022/63,07/10/62 
21 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 42,768.00 42,768.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 โฆษณา ร้าน 108 โฆษณา ราคาต่ าสุด CNTR0023/63,08/10/62 
22 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ 20,736.00 20,736.00 เฉพาะเจาะจง กลิ่นสี พริ้นต้ิง กลิ่นสี พริ้นต้ิง ราคาต่ าสุด CNTR0024/63,10/10/62 
23 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 53,800.00 53,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรศรี  สุขส าราญ นายไกรศรี  สุขส าราญ ราคาต่ าสุด CNTR0025/63,10/10/62 
24 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทรการพิมพ ์ หจก.จักรภัทรการพิมพ ์ ราคาต่ าสุด CNTR0026/63,16/10/62 
25 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จักรภัทรการพิมพ ์ หจก.จักรภัทรการพิมพ ์ ราคาต่ าสุด CNTR0027/63,16/10/62 
26 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ครีเอท ร้านไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR0028/63,28/10/62 
27 เปลี่ยนชุดแม่พิมพ ์ 2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ครีเอท ร้านไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR0029/63,28/10/62 

   28 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 817787 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR0030/63,28/10/62 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

29 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 2/2562 728,753.76 728,753.76 เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งสง แดรี่ พลัส 915 หจก.ทุ่งสง แดรี่ พลัส 915 ราคาต่ าสุด CNTR0034/63,31/10/62 
30 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ  สมบูรณ์ นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ ราคาต่ าสุด CNTR0035/63,31/10/62 
31 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์  สมศิริ นายสุรสิทธิ์  สมศิริ ราคาต่ าสุด CNTR0038/63,31/10/62 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....พฤศจิกายน...2562...... 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกเอกนกประสงค์ 9,260.00 9,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0031/63,07/11/62 
2 ซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR0032/63,07/11/62 
3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR0033/63,7/11/62 
4 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 4,930.00 4,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0039/63,18/11/62 
5 เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า 32,950.00 32,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครศรีฯ  สหมิตร หจก.นครศรีฯ  สหมิตร ราคาต่ าสุด CNTR0040/63,18/11/62 
6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ์  สามไหม นายธีรพงศ์  สามไหม ราคาต่ าสุด CNTR0041/63,18/11/62 
7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 16,883.00 16,883.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR0042/63,13/11/62 
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR0044/63,13/11/62 
9 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งสงยางยนต์ ทุ่งสง หจก.ทุ่งสงยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR0045/63,14/11/62 

10 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,698.00 10,698.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ราคาต่ าสุด CNTR0046/63,14/11/62 
11 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 12,450.00 12,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0047/63,12/11/62 
12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 18,640.00 18,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ฯ หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ฯ ราคาต่ าสุด CNTR0048/63,12/11/62 
13 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,888.00 3,888.00 เฉพาะเจาะจง ดูดี กราฟฟิค ดูดี กราฟฟิค ราคาต่ าสุด CNTR0049/63,13/11/62 
14 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 14,050.00 14,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR0050/63,15/11/62 
15 จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ 15,920.00 15,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกลบอล 205 (ประเทศไทย) ร้านโกลบอล 205 (ประเทศไทย) ราคาต่ าสุด CNTR0051/63,15/11/62 
16 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวอเตอร์ เซ็นเตอร์ การ์เด้น ร้านวอเตอร์ เซ็นเตอร์ การ์เด้น ราคาต่ าสุด CNTR0052/63,15/11/62 
17 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 84,520.00 84,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าสยาม ทุ่งสง ร้านฟ้าสยาม ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR0053/63,15/11/62 
18 จัดซื้อเก้าอี้ส านกังาน 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญญวรรณ ตรรก์ชูวงศ์สุข นางธัญญวรรณ ตรรก์ชูวงศ์สุข ราคาต่ าสุด CNTR0054/63,15/11/62 
19 จัดซื้อวัสดุหินคลุก 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0055/63,15/11/62 
20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.อรุณพันธ ์จ ากัด บริษัท ว.อรุณพันธ ์จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0056/63,15/11/62 
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 34,750.00 34,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ครีเอท ร้านไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR0057/63,15/11/62 
22 จัดท าตรายาง 1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติตรายาง ร้านสุชาติตรายาง ราคาต่ าสุด CNTR0059/63,18/11/62 
23 จัดซื้อน้ าดื่ม 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์  วามานนท ์ นายศิริวัฒน์  วามานนท ์ ราคาต่ าสุด CNTR0060/63,18/11/62 
24 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ฯ หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ฯ ราคาต่ าสุด CNTR0061/63,18/11/62 
25 จัดซื้อเครื่องจับสัญญาณ GPS 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด บริษัท เอส พ ีทุ่งสง กลการ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR0062/63,18/11/62 
26 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0065/63,29/11/62 
27 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วฟ้ากอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค ร้านแก้วฟ้ากอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0074/63,29/11/62 
28 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าวารสาร

ประชาสัมพันธ ์
105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐการ การ

พิมพ ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐการ การพิมพ ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0082/63,29/11/62 

29 จ้างเหมาบริการ 44,700.00 44,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา อ าลอย นางสาวสุจิตรา อ าลอย ราคาต่ าสุด CNTR-0081/63,01/11/62 
30 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 44,700.00 44,700.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา เกิดบวัทอง นางกาญจนา เกิดบวัทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0083/63,01/11/62 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ธันวาคม...2562...... 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่......25.....เดือน......ธันวาคม......พ.ศ. ......2562......... 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาอากาศชนิดสามเหลี่ยม ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ หมู่ที ่2 ต าบลถ้ า
ใหญ่ 

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครซีคิวเรดิโอเวฟ จ ากัด บริษัท นครซีคิวเรดิโอเวฟ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0037/63,02/12/62 

2 เก้าอี้ส านักงาน 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญญวรรณ ตรรก์ชูวงศ์สุข นางธัญญวรรณ ตรรก์ชูวงศ์สุข ราคาต่ าสุด CNTR-0054/63,03/12/62 
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมกึพิมพ์) 34,750.00 34,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0057/63, 03/12/62 
4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์(หกล้อ)  4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0063/63, 06/12/62 
5 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง(JCB) 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0064/63 
6 เครื่องส ารองไฟ 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0066/63,09/12/62 
7 เครื่องส ารองไฟ 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0066/63, 09/12/62 
8 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยสันติ

พัฒนา 2 หมู่ที่ 3 ต าบลถ้ าใหญ ่
433,000.00 433,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0068/63, 02/12/62 

9 เครื่องพิมพ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0069/63, 09/12/62 
10 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 65,700.00 65,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0071/63, 06/12/62 
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0072/63, 09/12/62   
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน

ปราณี หมู่ที่ 7 ต าบลถ้ าใหญ ่
427,000.00 427,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0073/63, 17/12/62 

13 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0075/63, 09/12/62 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้าน

ตาว หมู่ที ่1 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

414,500.00 414,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุฒิ บรรเจิดกาญจน ์ นายศราวุฒิ บรรเจิดกาญจน ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0076/63, 17/12/62 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยถ้ า
ใหญ่ ถ้ าพระหอ ซอย 1 หมู่ที ่2 ต าบลถ้ าใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

249,600.00 249,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอดินันท์ มัสและ นายอดินันท์ มัสและ ราคาต่ าสุด CNTR-0077/63, 17/12/62 

16 ซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ า 4,160.00 4,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0079/63 ,03/12/62 

17 เก้าอี้ส าหรับพนักงานเทศบาล 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญญวรรณ ตรรก์ชูวงศ์สุข นางธัญญวรรณ ตรรก์ชูวงศ์สุข ราคาต่ าสุด CNTR-0080/63 ,26/12/62 
18 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโตเมชั่น 

แอนด์ เซอร์วิส 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโต
เมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด CNTR-0084/63,09/12/62 

19 จัดซื้อเครือ่งพิมพ์ 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโตเมชั่น 
แอนด์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโต
เมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด CNTR-0085/63, 09/12/62 

20 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 817787 นศ 12,510.00 12,510.00 เฉพาะเจาะจง 63 ร้านเพชรเกษมมอเตอร ์ 63 ร้านเพชรเกษมมอเตอร ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0088/63, 11/12/62   



21 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 85,640.00 85,640.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร สวา่งวงศ์ นายจเร สวา่งวงศ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0090/63 ,13/12/62 
22 เครื่องคอมพิวเตอร์ 43,980.00 43,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโตเมชั่น 

แอนด์ เซอร์วิส 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโต
เมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด CNTR-0092/63, 09/12/62 

23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 3,058.00 3,058.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ ราคาต่ าสุด CNTR-0093/63, 11/12/62 
24 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิพย์โสตร สุขเขียว นายทิพย์โสตร สุขเขียว ราคาต่ าสุด CNTR-0094/63, 23/12/62 
25 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (5 รายการ) 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เพรสซิเดนท์ซัพพลาย เพรสซิเดนท์ซัพพลาย ราคาต่ าสุด CNTR-0095/63, 24/12/62 
26 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการ น้ าดื่มแบบถัง ขนาด ๒๐ ลิตร จ านวน 
๖๐ ถังๆละ ๑๕ บาท เป็นเงิน ๙๐๐ บาท น้ าดื่ม
แบบถ้วย จ านวน ๔๐ ลังๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน 
๔,๐๐๐ บาท 

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0100/63, 24/12/62 

27 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์Notebook 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0101/63, 23/12/62 
28 จ้างซ่อมบานประตูส านกังาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัฒน์ สมศิริ นายวิทวัฒน์ สมศิริ ราคาต่ าสุด CNTR-0102/63, 23/12/62 
29 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น จ ากัด บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น 

จ ากัด 
ราคาต่ าสุด CNTR-0103/63 ,23/12/62 

30 เครื่องคอมพิวเตอร์ 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0104/63, 23/12/62 
31 เครื่องคอมพิวเตอร์ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0105/63, 23/12/62 
32 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 

824876 นศ(จ านวน 6 รายการ) 
7,112.50 7,112.50 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0109/63, 26/12/62 

33 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 814086 นศ 5,560.00 5,560.00 เฉพาะเจาะจง เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด เอส พี กลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0110/63, 26/12/62 
34 จ้างจัดตกแกต่งสถานที่รับพระราชพระบรมฉายา

ลักษณ ์
14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุไรพร รัตนพันธุ ์ นางจุไรพร รัตนพันธุ ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0113/63, 23/12/62 

35 จ้างติดต้ังเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ ผ้าคลุมและพัดลม 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ รัตนคช นายสุชาติ รัตนคช ราคาต่ าสุด CNTR-0114/63, 26/12/62 
36 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 49,374.00 49,374.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0115/63, 27/12/62 
37 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประยูร สารมาศ นายประยูร สารมาศ ราคาต่ าสุด CNTR-0116/63, 26/12/62 
38 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาร รัตนสุภา นายประสาร รัตนสุภา ราคาต่ าสุด CNTR-0117/63, 
39 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธพิงษ์ ทองกระจา่ง นายสิทธพิงษ์ ทองกระจา่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0118/63, 26/12/62 
40 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนน 
450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั ชูศร ี นายเอกชยั ชูศร ี ราคาต่ าสุด CNTR-0119/63, 25/12/62 

41 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน 

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติก้อง นามามาตร นายเกียรติก้อง นามามาตร ราคาต่ าสุด CNTR-0120/63, 25/12/62 

42 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก โททอง นายสมนึก โททอง ราคาต่ าสุด CNTR-0121/63, 25/12/62 

 
 
 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม...2563.. 

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่างจ านวน 21 รายการ 16,650.00 16,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0087/63, 07/01/63   
2 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 

814977 นศ จ านวน 6 รายการ 
36,850.00 36,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง 

จ ากัด 
ราคาต่ าสุด CNTR-0097/63, 17/01/63 

3 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0098/63, 07/01/63 

4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ (หกล้อ) 
ทะเบียน 818852 นศ. 

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0099/63,07/01/63 

5 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลังให้สามารถใช้
งานได้ปกติ 

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ 
เซอร์วิส 

หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ 
เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด CNTR-0106/63, 06/01/63  
 

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ีงบริการ 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติตรายาง ร้านสุชาติตรายาง ราคาต่ าสุด CNTR-0107/63, 03/01/63 
7 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) จ านวน 16 

รายการ 
66,789.40 66,789.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 
บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0108/63, 13/01/63 

8 จัดซื้อวัสดุหินคลุก จ านวน 255 ลูกบาศก์เมตร 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0122/63, 21/01/63 
9 โครงการขยายเขตจ าหนา่ยน้ า บริเวณซอยลุงพร้อม 

หมู่ที่ 8 
167,490.00 167,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา ราคาต่ าสุด CNTR-0124/63, 02/01/63 

10 โครงการขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ถนนบา้นเปิก หนองรัง
ไก่เข้าซอยคลองเปิก ถึงบ้านประธานชุมชนคลองเปิก 
หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าใหญ ่

241,406.00 241,406.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา ราคาต่ าสุด CNTR-0125/63, 02/01/63 

11 โครงการขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ถนนสายบนควน หมู่ที่ 
10 ต าบลถ้ าใหญ ่

357,474.00 357,474.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา ราคาต่ าสุด CNTR-0126/63, 02/01/63 

12 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ นางสาวอุไรวรรณ สมบูรณ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0127/63, 03/01/63 
13 ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ laser jet 100 color MFP 

M175A รหัสครุภัณฑ์ 487610038 
3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0128/63, 09/01/63 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงท่อจ่ายน้ าทีช่ ารุด บริเวณ 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ต าบลถ้ าใหญ ่

38,575.00 38,575.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศแกว้ เพชรอาวธุ นางสาวเกศแกว้ เพชรอาวธุ ราคาต่ าสุด CNTR-0131/63, 21/01/63 

15 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 8,775.00 8,775.00 เฉพาะเจาะจง กลิ่นสี พริ้นต้ิง กลิ่นสี พริ้นต้ิง ราคาต่ าสุด CNTR-0132/63, 08/01/63 
16 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ลิมาร ์ ลิมาร ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0133/63, 08/01/63 
17 ซ่อมแซมคลัทซ์ 20,230.00 20,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง 

จ ากัด 
ราคาต่ าสุด CNTR-0134/63, 10/01/63 

18 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก โททอง นายสมนึก โททอง ราคาต่ าสุด CNTR-0135/63, 09/01/63 



19 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 3,312.00 3,312.00 เฉพาะเจาะจง นางปิ่นอนงค์ จิตถาวรภิสิทธิ ์ นางปิ่นอนงค์ จิตถาวรภิสิทธิ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0137/63, 09/01/63 
20 เทปวัดระยะทาง 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์เวย์แอนด์ซอยเทศติ้งแลป เซอร์เวย์แอนด์ซอยเทศติ้งแลป ราคาต่ าสุด CNTR-0138/63, 15/01/63 
21 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง กลิ่นสี พริ้นต้ิง กลิ่นสี พริ้นต้ิง ราคาต่ าสุด CNTR-0139/63, 21/01/63 
22 โต๊ะท างาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0140/63, 21/01/63 
23 จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปริ้น 9,890.00 9,890.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทคออโต

เมชั่น แอนด์เซอร์วิส 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทคออโต
เมชั่น แอนด์เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด CNTR-0141/63, 20/01/63 

24 ซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 817787 นศ 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0142/63, 28/01/63 
25 วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 2 รายการ 7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง ศรีทอง ศรีทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0143/63, 28/01/63 
26 ตู้เก็บเอกสาร 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0144/63, 20/01/63 
27 วัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 2,585.00 2,585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0145/63,29/01/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพันธ์...2563.. 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 27 รายการ 18,184.00 18,184.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0147/63, 05/02/63 
2 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 12,540.00 12,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0149/63, 12/02/63 
3 จัดซื้อวัสดุประปา จ านวน 12 รายการ 29,410.00 29,410.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ราคาต่ าสุด CNTR-0150/63 
4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์(หกล้อ)ทะเบียน

818852 
9,930.00 9,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0151/63,18/02/63 

5 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสงูไม่น้อยกว่า 
15 เมตร ทะเบียน 826038 นศ 

1,351.95 1,351.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด บริษัท อิซูซุอันดามันเซลส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0152/63, 19/02/63 

6 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนไร่ควน สวนส้ม 
ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต าบลถ้ าใหญ ่

244,000.00 244,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0153/63, 12/02/63 

7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง กลิ่นส ีพริ้นต้ิง กลิ่นส ีพริ้นต้ิง ราคาต่ าสุด CNTR-0154/63, 11/02/563 
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,580.00 5,580.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโต

เมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 
ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ไฮเทคออโต
เมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด CNTR-0156/63 11/02/63 

9 จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ รุ่น HP Laser Jet 
(M175nw) จ านวน 8 ตลับ 

15,920.00 15,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0157/63, 

10 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,156.00 1,156.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0158/63, 18/02/63 
11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 4804 

นศ 
3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0159/63, 

12 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 รายการ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที ครีเอท ร้านไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0160/63, 
13 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,035.00 1,035.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0161/63, 19/02/63 
14 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0162/63, 19/02/63 
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จ านวน 40 ลบ.ม. 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0163/63, 
16 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า จ านวน 15 รายการ 10,854.00 10,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณยนตการ จ ากัด บริษัท ทักษิณยนตการ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0164/63, 
17 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน ์วามานนท ์ นายศิริวัฒน ์วามานนท ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0165/63, 
18 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,455.00 4,455.00 เฉพาะเจาะจง ดูด ีกราฟฟิค ดูด ีกราฟฟิค ราคาต่ าสุด CNTR-0166/63, 21/02/63 
19         
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ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 814086 นศ (แหนบ เบรค
หลัง) 

25,090.00 25,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด 
ราคาต่ าสุด CNTR-0173/63, 05/03/63 

2 จัดซื้อวัสดุหินคลุก จ านวน 145 ลบ.ม. 34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0174/63, 13/03/63 
3 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 2 กล่อง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทคออโต

เมชั่น แอนด์เซอร์วิส 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทคออโต
เมชั่น แอนด์เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด CNTR-0175/63, 12/03/63 

4 ซ้ือวัสดุคอมจ านวน 8 รายการ 47,490.00 47,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0176/63, 12/03/63 
5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 6,590.00 6,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0177/63, 13/03/63 
6 ซ่อมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) 3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0178/63, 12/02/63 
7 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0179/63, 13/03/63 
8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชวงว่องวาณิช หจก.เชวงว่องวาณิช ราคาต่ าสุด CNTR-0180/63, 13/03/63 
9 โพเด่ียมไม้ทึบ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย ์ ร้านเจริญทรัพย ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0181/63, 13/03/63 

10 โพเด่ียมไม้สักเสาเดียวฉลุลาย 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย ์ ร้านเจริญทรัพย ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0182/63, 13/03/63 
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา จ านวน 5 รายการ) 7,419.00 7,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0183/63, 27/03/63 
12 โครงการขยายเขตจ าหนา่ยน้ า ซอยบ้านนางถ้อง หมู่ที่ 8 345,075.00 345,075.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา ราคาต่ าสุด CNTR-0184/63, 16/03/63 
13 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 824876  1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0185/63, 16/03/63 
14 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 814086  20,570.00 20,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0196/63, 24/03/63 
15 จัดซื้อท่อ คสล ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 40 ซม 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงคอนกรีต

อัดแรง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงคอนกรีต
อัดแรง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0190/63, 27/03/63 

16 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร๊อคกี้นคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร๊อคกี้นคร ราคาต่ าสุด CNTR-0191/63, 18/03/63 

17 ฮอลลี่วู๊ด เงินอุดหนุนระบุวัตถปุระสงค์/เฉพาะกจิจากก
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

15,030.00 15,030.00 เฉพาะเจาะจง   ราคาต่ าสุด CNTR-0192/63, 18/03/63 

18 จัดซื้อเจลล้างมือ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง ศรีทองเภสัช ศรีทองเภสัช ราคาต่ าสุด CNTR-0193/63, 01/04/63 
19 อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ทางป้องกนัควบคุมโรค

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID19) และ
จัดท าหน้ากากอนามยัเพื่อป้องกันตนเอง ปีงบประมาณ 
2563 

110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐการ การพิมพ ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐการ การ
พิมพ ์

 CNTR-0194/63, 24/03/63 
 
 
 

20 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(แอลกอฮอล์ เจ
ลล้างมือ) 

3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง ศรีทองเภสัช ศรีทองเภสัช ราคาต่ าสุด CNTR-0195/63, 24/03/63 
 
 



21 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชาติ บ ารุง นายเอกชาติ บ ารุง ราคาต่ าสุด CNTR-0205/63, 30/03/63 
 

22 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชยั หนูสาย นายเอกชยั หนูสาย ราคาต่ าสุด CNTR-0206/63, 30/03/63 

23 
 

รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ ศรีจรุง นายธนชาติ ศรีจรุง ราคาต่ าสุด CNTR-0207/63, 03/04/2563 

24 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจุฬา คลังทรัพย์ นายจุฬา คลังทรัพย์ ราคาต่ าสุด CNTR-0208/63, 30/03/63 
25 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเขมทัต มณีฉาย นายเขมทัต มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0209/63, 30/03/63 
26 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา วงศ์เมฆ นายกฤษฎา วงศ์เมฆ ราคาต่ าสุด CNTR-0210/63, 30/03/63 
27 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ มณีฉาย นางสาวจุฑามาศ มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0211/63, 30/03/63 
28 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลกัษณ์ แก่นคง นางสาวเสาวลกัษณ์ แก่นคง ราคาต่ าสุด CNTR-0212/63, 30/03/63 
29 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิาณ สุขคง นายปฏิาณ สุขคง ราคาต่ าสุด CNTR-0213/63, 30/03/63 
30 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพร ปานออ่น นายอรรถพร ปานออ่น ราคาต่ าสุด CNTR-0214/63, 30/03/63 
31 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,192.00 3,192.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วฟ้ากอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค ร้านแก้วฟ้ากอ้ปปี ้แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0216/63, 10/04/63 
32 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,182.00 3,182.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ ราคาต่ าสุด CNTR-0216/63, 10/04/63 
33 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ ศรีจรุง นายธนชาติ ศรีจรุง ราคาต่ าสุด CNTR-0217/63, 03/04/63 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จัดซื้อวัสดุหินคลุกจ านวน 90 ลบ.ม 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0186/63, 14/04/63 
2 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 814086 20,570.00 20,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0196/63, 24/03/63 
3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (งานประปา จ านวน 12 รายการ) 6,491.00 6,491.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ราคาต่ าสุด CNTR-0197/63, 10/04/63 
4 เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 10,770.00   10,770.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครศรีฯ สหมิตร ราคาต่ าสุด CNTR-0198/63,  
5 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-

4977 
8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพันธ ์สุขแกว้ นายจกัรพันธ ์สุขแกว้ ราคาต่ าสุด CNTR-0199/63 

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 
1790 

16,210.00 16,210.00 เฉพาะเจาะจง นายศิโรจน์ ลีลาพตะ นายศิโรจน์ ลีลาพตะ ราคาต่ าสุด CNTR-0202/63, 02/04/63 

7 ซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน 
ตค 338 

63,772.00   63,772.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์
เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์
เซอร์วิส จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0203/63, 02/04/63 

8 ซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ (หกลอ้ หมายเลข
ทะเบียน 81-8852) 

5,810.00 5,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0204/63, 02/04/63 

9 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 19,440.00 19,440.00 เฉพาะเจาะจง กลิ่นสี พริ้นต้ิง กลิ่นสี พริ้นต้ิง ราคาต่ าสุด CNTR-0218/63, 01/04/63 
10 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ ศรีจรุง นายธนชาติ ศรีจรุง ราคาต่ าสุด CNTR-0219/63, 08/04/63 
11 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนชาติ ศรีจรุง นายธนชาติ ศรีจรุง ราคาต่ าสุด CNTR-0220/63, 08/04/63 
12 ค่าใช้จ่ายโครงการงานแพทย์ฉกุเฉิน 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์ มณีฉาย นายจตุรงค์ มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0221/63, 03/04/63 
13 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 99,000.00   99,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ ราคาต่ าสุด CNTR-0222/63,  
14 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายคลองปากแพรก หมู่ที่ ๙ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย ทิพย์รัตน ์ นายขวัญชัย ทิพย์รัตน ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0223/63, 20/04/63 
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา จ านวน 28 รายการ) 67,334.00   67,334.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา ราคาต่ าสุด CNTR-0224/63,  
16 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขทว 811 1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติศักดิ ์ยอดชุมสวุรรณ นายกิติศักดิ ์ยอดชุมสวุรรณ ราคาต่ าสุด CNTR-0225/63, 22/04/63 
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจ าปา 

วังใน หมู่ที่ 3 ต าบลถ้ าใหญ่อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

461,000.00 461,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ
พาณิชย ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ
พาณิชย ์

ราคาต่ าสุด CNTR-0226/63, 15/04/63 

18 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายในวัง (จุดที่ 
2) หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ าใหญ ่

413,000.00 413,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ
พาณิชย ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ
พาณิชย ์

ราคาต่ าสุด CNTR-0227/63, 15/04/63 

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจ านวน 24 รายการ 154,775.00 154,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรภัสราดล จ ากัด บริษัท พรภัสราดล จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0228/63, 15/04/63 
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาตง 

หมู่ที่ 6 ต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

462,000.00 462,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0229/63, 15/04/63 



21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยบาง
เหล็ก หมู่ที่ 2 

312,500.00 312,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง หจก. ส.สองชาย เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0230/63, 15/04/63 

22 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4086 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0231/63, 15/04/63 
23 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 99,000.00   99,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ ราคาต่ าสุด CNTR-0222/63, 15/04/63 
24 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย ทิพย์รัตน ์ นายขวัญชัย ทิพย์รัตน ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0223/63, 20/04/63 
25 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,888.00 3,888.00 เฉพาะเจาะจง กลิ่นสี พริ้นต้ิง กลิ่นสี พริ้นต้ิง ราคาต่ าสุด CNTR-0232/63, 17/04/63 
26 จ้างขุดลอกหนา้ฝายคลองปากแพรกพรอ้มท าแนวคัน

หินเพื่อกักเกบ็น้ า หมู่ที่4 
82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ จันทร์ปน นายวัชระ จันทร์ปน ราคาต่ าสุด CNTR-0233/63, 17/04/63 

27 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยชั้น หมู่ที่ 4 

472,000.00   472,000.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0234/63,  

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทองค าขาว หมู่ที่ 7 

271,000.00 271,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0236/63,  

27 จัดซื้อเจล 2 แกลลอน (บรรจ ุ4 ล./แกลลอน) 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ศรีทองเภสัช ศรีทองเภสัช ราคาต่ าสุด CNTR-0237/63, 20/04/63 
28 จัดซื้อหมึกพิมพ ์brother 4 ตลับ 8,760.00   8,760.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0238/63,  
29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ จ านวน 2 

รายการ 
38,000.00   38,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัชศมนต์ คงแก้ว นายณัชศมนต์ คงแก้ว ราคาต่ าสุด CNTR-0239/63,  

30 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนตบ์รรทุกน้ าดบัเพลิง 1,500.00   1,500.00   เฉพาะเจาะจง ชนะการช่าง ชนะการช่าง ราคาต่ าสุด CNTR-0240/63,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....พฤษภาคม...2563.. 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 
1/2563 และชว่งปิดภาคเรียนที ่1/2563 

772,719.36 772,719.36 เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส 
915 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสง แดรี่ พลัส 
915 

ราคาต่ าสุด CNTR-0262/63, 15/05/63 

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 41 รายการ 69,806.00 69,806.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0263/63, 18/05/63 
3 โครงการจ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถนน

สายน้ าตกวังปริงและถนนสายบ้านเปกินาเพชรคง 
87,398.00   87,398.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเคพี อินเตอร์

กรุ๊ป 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเคพี อินเตอร์
กรุ๊ป 

ราคาต่ าสุด CNTR-0264/63 

4 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 824876 
นศ จ านวน 6 รายการ 

6,230.00 6,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0265/63,21/05/63 

5 จัดซื้อถุงขยะสีแดง จ านวน 25 กก. 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลาภทกัษิณ 
อินเตอร์แพค 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลาภทกัษิณ 
อินเตอร์แพค 

ราคาต่ าสุด CNTR-0266/63, 21/05/63 

6 จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ รุ่น HP Laser Jet จ านวน 9 
ตลับ 

17,910.00 17,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

บริษัท โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0267/63, 22/05/63 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จ ากัด บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0268/63, 21/05/63 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นลุง
พร้อม หมู่ที่ 8 

601,000.00 601,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จ ากัด บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0269/63, 28/05/63 

9 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 4 และหมู่ที่ 
10 เทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่

78,680.00 78,680.00 เฉพาะเจาะจง นายณัชศมนต์ คงแก้ว นายณัชศมนต์ คงแก้ว ราคาต่ าสุด CNTR-0252/63, 13/05/63 

10 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ทุ่งสงเทเลคอม ทุ่งสงเทเลคอม ราคาต่ าสุด CNTR-0253/63, 15/05/63 
11 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศุนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม เทศบาลต าบล
ถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, ชุด
อุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวัดไตรวิทยาราม เทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

61,400.00   61,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ ากัด บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0254/63, 

12 น้ ามันไฮดรอลิก ขนาด18 ลิตร จ านวน 7 แกลลอน 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.ทุ่งสงอะไหล่ หจก. ช.ทุ่งสงอะไหล่ ราคาต่ าสุด CNTR-0255/63, 18/05/63 
13 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 

81-8853 
7,130.00 7,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0256/63, 08/05/63 

14 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 99,000.00   99,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ ราคาต่ าสุด CNTR-0257/63,  



15 ซ่อมรถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบยีน 81-8853 นศ 38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0258/63, 13/05/63 
16 ถุงพลาสติกใสฝากาว 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0259/63, 13/05/63 
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแห้ง 

2 หมู่ที่ 9 
694,980.00 694,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ

พาณิชย ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ
พาณิชย ์

ราคาต่ าสุด CNTR-0260/63, 14/05/63 

18 ซ้ือเสื้อกันฝน 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ศรีทอง ศรีทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0261/63, 14/05/63 
19 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา อ าลอย นางสาวสุจิตรา อ าลอย ราคาต่ าสุด CNTR-0244/63, 07/05/63 
20 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา เกิดบวัทอง นางกาญจนา เกิดบวัทอง ราคาต่ าสุด CNTR-0246/63, 07/05/63 
21 จัดซื้อวัสดุหินคลุกส าหรับใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย

วัดจ าปา หมู่ที ่3 
6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0247/63, 13/05/63 

22 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยชั้น หมู่ที่ 4 

472,000.00 472,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0234/63, 14/05/63 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทองค าขาว หมู่ที่ 7 

271,000.00 271,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0236/63, 14/05/63 

24 จัดซื้อหมึกพิมพ ์brother จ านวน 4 ตลับ 8,760.00 8,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0238/63, 05/05/63 
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ าปา

สามัคคี 3 ซอยจ าปาสามัคคี 5 หมู่ที่ 3 
693,000.00 693,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การ

โยธา 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การ
โยธา 

ราคาต่ าสุด CNTR-0241/63, 14/05/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 
รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 99,000.00 99,000.00 

เฉพาะเจาะ
จง 

นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ นายสุรสิทธิ์ สมศิร ิ
ราคาต่ าสุด CNTR-0257/63, 04/06/63 

2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศุนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม,วดัไตรวิทยา
ราม เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

61,400.00 
 

61,400.00 
 

เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ ากัด บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0254/63, 02/06/63 

3 โครงการปรับปรุงถนนสายควนยาง หมูท่ี่ 5 193,900.00 193,900.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ
พาณิชย ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมวงศ์การ
พาณิชย ์

ราคาต่ าสุด CNTR-0270/63, 02/06/63 

4 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กง 1790 นศ 

2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0271/63, 15/06/63 

5 โครงการจ้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถนน
สายน้ าตกวังปริงและถนนสายบ้านเปกินาเพชรคง 

87,398.00 87,398.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเคพี อินเตอร์
กรุ๊ป 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเคพี อินเตอร์
กรุ๊ป 

ราคาต่ าสุด CNTR-0264/63, 09/06/63 

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 4804 
นศ 

1,684.00 1,684.00 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0282/63, 01/07/63 

7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0283/63, 15/06/63 

8 จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด CNTR-0284/63, 15/06/63 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ 41,170.00 41,170.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0285/63, 15/06/63 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นผู้ใหญ่สวาท 
เขตเทศบาลต าบลชะมาย หมู่ที่ 10 ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 14,300 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5,858,000.00 5,858,000.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การ
โยธา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การ
โยธา 

ราคาต่ าสุด CNTR-0286/63, 30/06/63 

11 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข 81-4086 นศ 
(แผ่นพื้นสไลด์กะบะ ฝาปิดท้ายถังขยะ) 

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0287/63, 16/06/63 



12 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 82-4876 
นศ (ไฟ) 

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0288/63, 18/06/2563 

13 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงขา้ง (เปลี่ยนยางนอก ใน 
โซ่ ถ่ายน้ ามันเครื่อง) 

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะ
จง 

นายวิชิตชยั มณีฉาย นายวิชิตชยั มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0289/63, 18/06/2563 

14 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน817787 
นศ (ไฟ) 

3,770.00 3,770.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0290/63, 18/06/2563 
 

15 โครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายถัง
ประปา 2 หมู่ที่ 10 

228,900.00 228,900.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0291/63, 19/06/2563 

16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 4804 
นศ 

1,684.00 1,684.00 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0282/63, 30/06/2563 

17 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0283/63, 12/06/2563 

18 จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะ
จง 

หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด CNTR-0284/63, 15/06/2563 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ 41,170.00 41,170.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0285/63, 15/06/2563 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นผู้ใหญ่สวาท 
เขตเทศบาลต าบลชะมาย หมู่ที่ 10 ขนาดกวา้ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 2,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 14,300 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เทศบาลต าบลถ้ าใหญ ่อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5,858,000.00 5,858,000.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การ
โยธา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การ
โยธา 

ราคาต่ าสุด CNTR-0286/63, 30/06/2563 

21 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 26 
รายการ 

19,414.00 19,414.00 เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0292/63, 23/06/2563 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุจ านวน 4 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท พรภัสราดล จ ากัด บริษัท พรภัสราดล จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0293/63, 23/06/2563 

23 โต๊ะท างาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะ
จง 

โมเดิร์นทุ่งสง โมเดิร์นทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0294/63, 25/06/2563 

24 เก้าอี้ส าหรับพนักงานเทศบาล 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะ
จง 

เจริญทรัพย์ 99 เจริญทรัพย์ 99 ราคาต่ าสุด CNTR-0295/63, 26/06/2563 

25 1.ตรวจเช็คระบบไฟ จ านวน 1 งาน 2.ตรวจเช็ค
ระบบเบรก จ านวน 1 งาน 3.เปลี่ยนน้ ามันเพาเวอร์ 
จ านวน 1 งาน 

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0296/63,26/06/2563 

26 โทรศัพท์ตู้สาขาและโทรศัพท์ภายในพรอ้มติดต้ัง 75,435.00 75,435.00 เฉพาะเจาะ
จง 

บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด CNTR-0297/63, 29/06/2563 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม...2563.. 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่......31.....เดือน......กรกฎาคม......พ.ศ. ....2563......... 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ รัตนสุภา นายด ารงค์ รัตนสุภา ราคาต่ าสุด CNTR-0302/63, 01/07/63 
2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26 รายการ 20,220.00 20,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0303/63, 02/07/63 
3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 27,590.00 27,590.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ แกว้มาลา นายกิตติศักดิ์ แกว้มาลา ราคาต่ าสุด CNTR-0304/63, 02/07/63 
4 อุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 259,731.80 259,731.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) ราคาต่ าสุด CNTR-0305/63, 03/07/63 
5 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ (หกล้อ) 

หมายเลขทะเบยีน 818852 นศ 
2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0306/63, 22/07/63 

6 ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 1x1 จ านวน 4 ท่อน 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงคอนกรีต
อัดแรง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงคอนกรีต
อัดแรง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0309/63, 22/07/63 

7 จัดซื้อน้ ามันไฮโดรลิค จ านวน 5 ถัง 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0311/63, 13/07/63 
8 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0312/63, 30/07/63 
9 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0313/63, 30/07/63 

10 จัดซื้อหินคลุก จ านวน 90 ลบ.ม. 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0315/63, 30/07/63 
11 ตู้เย็น 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จ ากัด บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0316/63, 30/07/63 
12 จ้างบ ารุงรักษาซ่อมรถบรรทุกน้ า 818853 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0317/63, 24/07/63 
13 ถังน้ าขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 6 ใบ 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง สตาร์เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส สตารเ์ซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด CNTR-0318/63, 24/07/63 
14 ถังน้ าขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 4 ใบ 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง สตาร์เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส สตาร์เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด CNTR-0319/63,24/07/63 
15 ป้ายไฟ (ป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ) จ านวน 4 ป้าย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส ร้านทรัพย์เจริญเซอร์วิส ราคาต่ าสุด CNTR-0320/63, 24/07/63 
16 ซ้ือหมึกพิมพ ์จ านวน 1 หลอด 2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0321/63, 30/07/63 
17 อาหารอรอ่ย รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจ าปี 

๒๕๖๓ 
6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง ปิ่นเพชรเมดิคอล ปิ่นเพชรเมดิคอล ราคาต่ าสุด CNTR-0322/63, 30/07/63 

18 เฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเช้ือโรค
ประจ าป ี๒๕๖๓ 

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง ปิ่นเพชรเมดิคอล ปิ่นเพชรเมดิคอล ราคาต่ าสุด CNTR-0323/63, 30/07/63 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....สิงหาคม...2563.. 
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่......31.....เดือน......สิงหาคม......พ.ศ. ....2563......... 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) 11,680.00 11,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0314/63, 04/08/63 
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานประปาจ านวน 61 รายการ 121,430.00 121,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0324/63, 04/08/63 
3 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 

814977 นศ 
3,090.00 3,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0325/63, 04/08/63 

4 เปลี่ยนสวิตซ์ดึง จ านวน 1 ตัว เปลี่ยนปลอกฟิวส ์
จ านวน 3 ชุด เปลี่่ยนขั้วแบตตเตอรี่ จ านวน 1 อัน 
เปลี่ยนฟิวส์ จ านวน 5 ตัว เปลีย่นฝาไฟ จ านวน 1 อัน 
เปลี่่ยนหลอดไฟหรี่ จ านวน 1 ดวง ค่าแรง จ านวน 1 
งาน 

670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ร้านเพชรเกษมมอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0329/63, 13/08/63 

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ นายชัยรัตน์ ณ สุวรรณ ราคาต่ าสุด CNTR-0330/63, 13/08/63 
6 ซ้ือหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 4 หลอด 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น 

จ ากัด 
บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0331/63, 13/08/63 

7 เปลี่ยนชุดท าความร้อน จ านวน 1 ชุด 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น 
จ ากัด 

บริษัท อาร์ เอส ที ออโตเมชั่น 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0332/63, 13/08/63 

8 จ้างจัดท าป้ายพระบรมราชปณิธาน ร.10 5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านการกรณ์โฆษณา ร้านการกรณ์โฆษณา ราคาต่ าสุด CNTR-0333/63, 13/08/63 
9 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่ภูเขา หมูท่ี่ 1 ต าบลถ้ า

ใหญ่ 
32,920.00 32,920.00 เฉพาะเจาะจง นายสุกิจ สายไหม นายสุกิจ สายไหม ราคาต่ าสุด CNTR-0334/63, 13/08/63 

10 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส หจก. สิริเครื่องเย็น แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด CNTR-0335/63, 13/08/63 
11 จัดซื้อวัสดุคอม 16,660.00 16,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0336/63, 13/08/63 
12 แบบพิมพ ์จ านวน 9 รายการ 3,322.00 3,322.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง 
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0337/63, 14/08/63 

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) 56,402.00 56,402.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเคพี อินเตอร์
กรุ๊ป 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นเคพี อินเตอร์
กรุ๊ป 

ราคาต่ าสุด CNTR-0338/63, 18/08/63 

14 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 814977 นศ 22,910.00 22,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง หจก.โกศลยางยนต์ ทุ่งสง ราคาต่ าสุด CNTR-0339/63, 21/08/63 
15 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กต 

5899 นศ 
990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติศักดิ ์ยอดชุมสวุรรณ นายกิติศักดิ ์ยอดชุมสวุรรณ ราคาต่ าสุด CNTR-0340/63, 18/08/63 

16 จ้างซ่อมแซมรุกจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตฉ 
373 นศ 

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิตชยั มณีฉาย นายวิชิตชยั มณีฉาย ราคาต่ าสุด CNTR-0341/63, 20/08/63 

17 จัดซื้อวัสดุวิทยาศสตร์ จ านวน 2 รายการ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง การ์เดนเซ็นเตอร์แอนด์วอเตอร์ การ์เดนเซ็นเตอร์แอนด์วอเตอร์ ราคาต่ าสุด CNTR-0342/63, 18/08/63 
18 อาหารอรอ่ย รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจ าปี ๖๓ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0344/63, 18/08/63 



19 เฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเช้ือโรค
ประจ าป ี๒๕๖๓ 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0345/63, 18/08/63 

20 เฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเช้ือโรค
ประจ าป ี๒๕๖๓ 

19,762.00 19,762.00 เฉพาะเจาะจง ดูดี กราฟฟิค ดูดี กราฟฟิค ราคาต่ าสุด CNTR-0346/63, 18/08/63 

21 อาหารอรอ่ย รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

1,642.00 1,642.00 เฉพาะเจาะจง ดูดี กราฟฟิค ดูดี กราฟฟิค ราคาต่ าสุด CNTR-0347/63, 18/08/63 

22 เฝ้าระวังอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากเช้ือโรค
ประจ าป ี๒๕๖๓ 

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0348/63, 19/08/63 

23 อาหารอรอ่ย รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจ าปี 
๒๕๖๓ 

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0349/63, 19/08/63 

24 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ (งานประปา) 10,205.00 10,205.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0354/63, 25/08/63 
25 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ (งานประปา) 18,446.00 18,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0355/63, 25/08/63 
26 ตู้ไม้ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิกรเฟอร์นิเจอร ์ ร้านนิกรเฟอร์นิเจอร ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0358/63, 31/08/63 
27 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์ สุขเกษม นางอมรรัตน์ สุขเกษม ราคาต่ าสุด CNTR-0360/63, 26/08/63 
28 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,115.00 5,115.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0361/63, 26/08/63 
29 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,115.00 4,115.00 เฉพาะเจาะจง แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค แก้วฟา้กอ้ปปี้ แอนด์ เน็ตเวิร์ค ราคาต่ าสุด CNTR-0362/63, 26/08/63 
30 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 12,990.00 12,990.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พูนพงษ์เทเลวิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พูนพงษ์เทเลวิช ราคาต่ าสุด CNTR-0363/63, 26/08/63 
31 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ (หกล้อ) 

หมายเลขทะเบยีน 81-8852 นศ 
11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0364/63, 26/08/63 

32 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลข
ทะเบียน ตค 338 นศ 

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0366/63, 31/08/63 

33 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-
4977 นศ 

13,630.00 13,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี กลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส.พี กลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0367/63, 31/08/63 

34 ซ้ือวัสดุดับเพลิง 207,150.00 207,150.00 เฉพาะเจาะจง สตาร์เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส สตาร์เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ าสุด CNTR-0368/63, 26/08/63 
35 ซ่อมบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด บริษัท เอส พ ีกลการทุ่งสง จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0369/63, 26/08/63 
36 วัสดุส านักงาน 25,335.00 25,335.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0373/63, 31/08/63 
37 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติตรายาง ร้านสุชาติตรายาง ราคาต่ าสุด CNTR-0374/63, 31/08/63 
38 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมบ ารุงรักษารยุนต์ตาม

ระยะทาง 
10,475.00 10,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทักษิณยนตการ จ ากัด บริษัท ทักษิณยนตการ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0375/63, 31/08/63 

39 จัดซื้อน้ าดื่ม 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ นายศิริวัฒน์ วามานนท ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0376/63, 31/08/63 
 

 

 

 



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

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้าง (บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง 

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์ บุญจันทร ์ นายประพันธ์ บุญจันทร ์
ราคาต่ าสุด CNTR-0307/63, 16/09/63 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายใน
วัง หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

463,700.00 463,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สองชาย เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0308/63, 16/09/63 

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาขนาดใหญ่ถนน
สายน้ าตกโยง หมู่ที่ 2 

424,255.00 424,255.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา หจก.ฐิติพันธก์ารโยธา ราคาต่ าสุด CNTR-0310/63, 16/09/63 

4 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง หมู่ที่ 
10 ต าบลถ้ าใหญ ่

18,709.68 18,709.68 เฉพาะเจาะจง นายประสาร รัตนสุภา นายประสาร รัตนสุภา ราคาต่ าสุด CNTR-0326/63, 22/09/63 

5 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง หมู่ที่ 
10 ต าบลถ้ าใหญ ่

18,709.68 18,709.68 เฉพาะเจาะจง นายประยูร สารมาศ นายประยูร สารมาศ ราคาต่ าสุด CNTR-0327/63, 22/09/63 

6 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง หมู่ที่ 
10 ต าบลถ้ าใหญ ่

18,709.68 18,709.68 เฉพาะเจาะจง นายสิทธพิงษ์ ทองกระจา่ง นายสิทธพิงษ์ ทองกระจา่ง ราคาต่ าสุด CNTR-0328/63, 22/09/63 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ห้วยเล้าหมู หมู่ที ่2 

290,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวปี พรหมปาน นายทวปี พรหมปาน ราคาต่ าสุด CNTR-0343/63, 16/09/63 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า
ค่าย 1 หมู่ที่ 7 

848,120.00 848,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิเชษฐ์พรพงศ์
ก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิเชษฐ์พรพงศ์
ก่อสร้าง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0350/63, 16/09/63 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า
ค่าย 1 หมู่ที่ 7 

848,120.00 848,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิเชษฐ์พรพงศ์
ก่อสร้าง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิเชษฐ์พรพงศ์
ก่อสร้าง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0350/63, 16/09/63 

10 เคาเตอร์ส าหรับบริการรับช าระภาษแีละค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ 

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0351/63, 09/09/63 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที ่4 บ้านสวนทุเรียน ต าบลถ้ าใหญ ่

555,555.00 555,555.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เทพหัสดินก่อสร้าง หจก. เทพหัสดินก่อสร้าง ราคาต่ าสุด CNTR-0352/63, 16/09/63 

12 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบยีน 817787 
นศ (ฝาท้าย) 

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่กียก์ารช่าง อู่กียก์ารช่าง ราคาต่ าสุด CNTR-0353/63, 24/09/63 

13 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (jcb) 67,773.80 67,773.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์
เซอร์วิส จ ากัด 

บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์
เซอร์วิส จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0356/63, 11/09/63 

14 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านวัดนาตาแย้ม หมู่ที่ 
5 

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จิตตภิัทร นคร หจก. จิตตภิัทร นคร ราคาต่ าสุด CNTR-0357/63, 10/09/63 

15 จัดซื้อวัสดุหินคลุก จ านวน 100 ลบ.ม. 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด บริษัท เพิ่มผลศิลา จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0365/63, 10/09/63 



16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) จ านวน 
3 ท่อน 

3,870.00 3,870.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงคอนกรีต
อัดแรง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงคอนกรีต
อัดแรง 

ราคาต่ าสุด CNTR-0370/63, 10/09/63 

17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 2,648.00 2,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ว.อรุณภัณฑ์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0371/63, 11/09/63 
18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องส ารองไฟ) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0372/63, 11/09/63 
19 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวธุ สมบูรณ์ นายศราวธุ สมบูรณ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0377/63, 11/09/63 
20 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ีงบริการ 7,405.00 7,405.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติตรายาง ร้านสุชาติตรายาง ราคาต่ าสุด CNTR-0378/63, 15/09/63 
21 จัดซื้อหมึกพิมพ ์HP laser Jet จ านวน 12 ตลับ 23,880.00 23,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกบอล205(ประเทศไทย) 

จ ากัด 
บริษัท โกบอล205(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด CNTR-0379/63, 11/09/63 

22 เครื่องกรองน้ า 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จ ากัด บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0380/63, 11/09/63 
23 เก้าอี้ส านักงาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินโฮม ร้านอินโฮม ราคาต่ าสุด CNTR-0381/63, 11/09/63 
24 จัดซื้อหมึกพิมพ ์จ านวน 2 ตลับ 5,060.00 5,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอที ครีเอท ร้าน ไอที ครีเอท ราคาต่ าสุด CNTR-0382/63, 11/09/63 
25 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 32 รายการ 28,815.00 28,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยินดีพานิช ร้านยินดีพานิช ราคาต่ าสุด CNTR-0383/63, 15/09/63 
26 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านวัดนาตาแย้ม หมู่ที่ 

5 
98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จิตตภิัทร นคร หจก. จิตตภิัทร นคร ราคาต่ าสุด CNTR-0384/63, 23/09/63 

27 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง จิราภรณ์ รัตนพันธ ์ จิราภรณ์ รัตนพันธ ์ ราคาต่ าสุด CNTR-0385/63, 11/09/63 
28 อากาศยานไร้คนขับส าหรับถา่ยภาพทางอากาศ 

จ านวน 1 ล า 
149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด บริษัท ซิสทรอนิกส์ จ ากัด ราคาต่ าสุด CNTR-0387/63, 14/09/63 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ผู้ใหญ่นิพนธ์ หมู่ที่ 10 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

882,000.00 882,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สหธนาพัฒน์คอนสตรัคชั่น 
99 

หจก. สหธนาพัฒน์คอนสตรัคชั่น 
99 

 CNTR-0388/63, 21/09/63 

 

 

 


