
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่นสํานักปลัดเทศบาลตําบลกะทูน 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรพิปูน จํากัด สหกรณการเกษตรพิปูน จํากัด เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 1/2565

สําหรับใชในปงบประมาณ 2565 ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ ลว. 1 ตุลาคม  2564

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นกองชางเทศบาลตําบลกะทูน 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรพิปูน จํากัด สหกรณการเกษตรพิปูน จํากัด เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 2/2565 

สําหรับใชในปงบประมาณ 2565 ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ ลว. 1 ตุลาคม  2564

3 จัดซื้อกระเบื้อง จํานวน 2 ราย ประจําปงบประมาณ 2565 2,335.00 2,335.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กะทูนกอสราง กะทูนกอสราง เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 3/2565 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ ลว. 14 ตุลาคม  2564

4 จัดจางบริการเชาพื้นที่เวปไซตระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด บริษัท ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 1/2565 

ของเทศบาลตําบลกะทูน และตออายุโดเมน พรอมดูแลเว็ปไซต ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว. 1 ตุลาคม  2564

ประจําปงบประมาณ 2565

5 จัดจางบริการเชาพื้นที่เวปไซตระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด บริษัท ซีเจ เวิลด คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 1/2565 

ของเทศบาลตําบลกะทูน และตออายุโดเมน พรอมดูแลเว็ปไซต ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว. 1 ตุลาคม  2564

ประจําปงบประมาณ 2565

6 จางเหมาตามโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย 111,000.00 111,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กฤษณะการกอสราง กฤษณะการกอสราง เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสัญญาจาง เลขที่ 2/2565

ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขในใบสัญญาจาง ลว. 1 ตุลาคม  2564

จํานวน  3 เดือน ประจําปงบประมาณ 2565

7 จางเหมาทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.กะทูน 108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง กฤษณะการกอสราง กฤษณะการกอสราง เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสัญญาจาง เลขที่ 3/2565 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขในใบสัญญาจาง ลว. 1 ตุลาคม  2564

จํานวน  3 เดือน ประจําปงบประมาณ 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  2565

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  2565

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

8 จางเหมาโครงการจางบุคคลปฏิบัติงานปองกันและ 81,000.00           81,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  พัฒปาน นายกฤษณะ  พัฒปาน เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 4/2565 

บรรเทาสาธารณภัย ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว.1 ตุลาคม 2564

จํานวน  3 เดือน ประจําปงบประมาณ 2565

9 จางเหมาโครงการยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต  สิทธิฤทธิ์ นายวสันต  สิทธิฤทธิ์ เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 5/2565 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว.1 ตุลาคม 2564

จํานวน  3 เดือน ประจําปงบประมาณ 2565

10 จางเหมาโครงการจางเหมางานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  ริยาพันธ นางสาวนัยนา  ริยาพันธ เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 6/2565 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว.1 ตุลาคม 2564

จํานวน  3 เดือน ประจําปงบประมาณ 2565

11 จางเหมาโครงการจางเหมาประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนอ  สงวนเกียรติ นายเสนอ  สงวนเกียรติ เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 7/2565 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว.1 ตุลาคม 2564

จํานวน  2 เดือน ประจําปงบประมาณ 2565

12 จางเหมาโครงการทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลตําบลกะทูน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรสสุคนธ จบฤทธิ์ นางสาวรสสุคนธ จบฤทธิ์ เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 8/2565 

ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว.1 ตุลาคม 2564

จํานวน  2 เดือน ประจําปงบประมาณ 2565

13 จัดจางถายเอกสารพรอมเขาเลม สํานักปลัด 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุพจนการพิมพ หจก.สุพจนการพิมพ เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขที่ 9/2565 

เทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว.15 ตุลาคม 2564

14 จัดจางซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1  เครื่อง 4,950.00 4,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นดีคอมพ เอ็นดีคอมพ เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสัญญาจาง เลขที่ 10/2565 

กองชางเทศบาลตําบลกะทูน ประจําปงบประมาณ 2565 ตามเงื่อนไขในใบสัญญาจาง ลว. 26 ตุลาคม  2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  2565

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

15 จัดจางทําปายไวนิลการจัดทําเวทีประชาคมระดับตําบล 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง โดมคอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส โดมคอมพิวเตอร แอนด เซอรวิส เปนผูที่มีคุณสมบัติถูกตอง ใบสั่งจาง เลขท่ี 11/2565 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเงื่อนไขในใบสั่งจาง ลว.29 ตุลาคม 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  2565

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564










