
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕9 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน

ครั้ง 
รวมเงิน

งบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือ

ราคาสูงกว่าราคา
กลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 
จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา 
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ 

8 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

213,210.-  
4,370.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

213,210.-  
4,370.- 

.- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
       ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยวิธีปิดประกาศ 
        (  )   ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ......................... 
 
                  
          (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                      (นางปิ่นอนงค์  แซ่เฮง)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ)                                                                                  

                                                           ต าแหนง  ปลัดเทศบาล



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 
เทศบาลต าบลนาเหรง 

วันที่ 2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2559 

 
 
 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อปั้มน้ า 350 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 10,500.-  ตกลงราคา 
 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 10,500.- บาท 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 10,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 68/2559 
ลว. 11 พ.ค.  59 

2 จัดซื้อพัดลมติดผนัง  ใบพัด 18 น้ิว แบบ 
3 ใบพัด จ านวน 10 ตัว 

16,000.-  ตกลงราคา 
 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 16,000.- บาท 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 16,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 69/2559 
ลว. 11 พ.ค.  59 

3 จัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส   จ านวน 1 
ใบ ขนาดบรรจุ 3,000ลิตร    

11,600.-  ตกลงราคา 
 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 10,500.- บาท 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 10,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 70/2559 
ลว. 11 พ.ค.  59 

4 จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาดจอภาพ    32 
นิ้วจ านวน 2เครื่อง 

11,600.-  ตกลงราคา 
 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 11,600.-บาท 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
ราคา 11,600.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 71/2559 
ลว. 11 พ.ค.  59 

5 จัดซื้อวัสดคุอม 5 รายการ 36,510.-  ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 36,510.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 36,510.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 72/2559 
ลว. 13 พ.ค.  59 

6 จัดซื้อเก้ออี้ส านักงานแบบมีพนักพิงและ   
ที่วางแขน จ านวน 1 ตัว 

2,000.-  ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 2,000.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 2,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 73/2559 
ลว. 13 พ.ค.  59 

7 จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารส าหรับเด็กเล็ก โต๊ะ
ขนาด 120 x 60 x 50 ซม. พร้อมเก้าอี้
ยาว  120 x 30 x 30 ซม.  จ านวน  2 
ตัว  

35,000.-  ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 35,000.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 35,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 74/2559 
ลว. 13 พ.ค.  59 

8 จัดซื้อวัสดุและอุปกรกีฬา จ านวน 29 
รายการ 

90,000.- - ตกลงราคา หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 90,000.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 90,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 76/2559 
ลว. 13 พ.ค.  59 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

9 จ้างจ้าง ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 81 -9286 นศ. 
- น้ ามันไฮโดรลิค 1 ถัง (20 ลิตร) 
- สายยกดั้ม 1 เส้น 

1,850.- - ตกลงราคา อู่มานะการช่าง 
โดยนายวรรณะ ปานปลอด 
ราคา 1,850.- บาท    

มานะการช่าง 
โดยนายวรรณะ ปานปลอด 
ราคา 1,850.- บาท    

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 76/2559 
ลว. 11  พ.ค.  59 

10 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ร่าง
แผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2560-2562 
จ านวน 28 เล่ม 

1820.- - ตกลงราคา นายทรงศักดิ์ วุฒิมานพ  
ราคา 1820.- บาท 

นายทรงศักดิ์ วุฒิมานพ  
ราคา 1820.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 77/2559 
ลว. 12  พ.ค.  59 

11 จ้าง เหมา อาหารว่ าง  และเครื่ องดื่ ม 
ส าหรั บ  การประ ชุมคณะกรรมกา ร
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาล
ต าบลนาเหรง จ านวน 28 ชุด 
 

700.- - ตกลงราคา นางสาวพินทุพร  โกมาลา 
ราคา 700.- บาท 

นางสาวพินทุพร  โกมาลา 
ราคา 700.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 78/2559 
ลว. 17  พ.ค.  59 


