
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าเดือน  มีนาคม  ๒๕60 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนครั้ง 
รวมเงิน

งบประมาณ 
รวมราคากลาง 

รวมราคาที่
พิจารณาคัดเลือก 

วงเงินต่ าหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 10 234,815.20 - 234,815.20 -  
๒ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 11 194,120.85 - 194,120.85 -  
๓ จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - .- -  
๔ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - -  
๕ จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๖ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๗ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ - - - - -  
๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ - - - - -  

 
       ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕60  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  โดยวธิีปิดประกาศ 
        (  )   ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................  
 
 
                  
        (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                     (นางธารินี   อาจนรา)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ)                                                                                  

                                                        ต าแหนง  ปลัดเทศบาล 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2560 

เทศบาลต าบลนาเหรง 
วันที่  3  เดือน เมษายน พ.ศ.2560 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน พร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับ ผู้โดยสาร จ านวน 
42 ที่นั่ง พร้อมเบาะเสริม จ านวน 8 ที่นั่ง 
จ านวน 1 คัน ใช้ในระหว่างวันที่ 15 – 17 
มกราคม 2560 จ านวน 3 วัน ๆ ละ 
15,000.- บาท 

90,000.- - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซันนี่ซาน 
อินเตอร์ กรุ๊ป 
   ราคา 90,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซันนี่ซาน 
อินเตอร์ กรุ๊ป 
 0 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการเช่า 31/2560 
ลว. 1 มีนาคม 2560 

2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
1. พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 
10 กรอบหลุยส์ ขนาด 16 x 21 นิ้ว 
2.ขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ แบบไม้สามขา 
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 11 ซม. 

3,400.- - ตกลงราคา พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 
โดย นางสาวกลัยา ศรีอดุม
ราคา 3,400.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 
โดย นางสาวกลัยา ศรีอดุม
ราคา 3,400.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 32/2560 
ลว. 8 มีนาคม 2560 

3 ค่าเช่าเวที/เครื่องเสยีงพร้อมอุปกรณ/์เต้นท์
โต๊ะเก้าอ้ี และจดัตกแต่งสถานท่ี  

6,500.- - ตกลงราคา นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว 
ราคา 6,500.- บาท 

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว 
ราคา 6,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 33/2560 
ลว. 9 มีนาคม 2560 

4 จัดซื้อน้ าผลไม้ (น้ าล าใย) + ขนมเค้กกล้วย
หอม  

3,000.- - ตกลงราคา นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว 
ราคา 3,000.- บาท 

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว 
ราคา 3,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 34/2560 
ลว. 9 มีนาคม 2560 

5 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา                 
เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล   
9 คน "น้ าตกคัพ" ครั้งท่ี 18 

6,570.- - ตกลงราคา นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ ์
ราคา 6,570.- บาท 
 

นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ ์
ราคา 6,570.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 35/2560 
ลว. 9 มีนาคม 2560 

6 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 39,547.20.- - ตกลงราคา น.ส.กมลวรรณ  วัฒนสกลุ
พงศ์ราคา 39,547.20.- 
บาท 

น.ส.กมลวรรณ  วัฒนสกลุ
พงศ์ราคา 39,547.20.- 
บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 36/2560 
ลว. 13  มีนาคม 2560 

7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา)       
จ านวน 5 รายการ 

1,873.- - ตกลงราคา นาเหรงวัสดุภณัฑ ์
ราคา 1,873.- บาท 

นาเหรงวัสดุภณัฑ ์
ราคา 1,873.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 37/2560 
ลว. 17  มีนาคม 2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จัดซื้อ ยางรถยนต์ ขนาด 700 - 16 พร้อม
ยางใน ส าหรับรถยนต์ทะเบียน 81 - 
9286 นศ 
 

33,000.- - ตกลงราคา อู่มุยกลการ 
ราคา 33,000.- บาท 

อู่มุยกลการ 
ราคา 33,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 38/2560 
ลว. 17  มีนาคม 2560 

9 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา                 
เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
"สระแก้วคัพ" ครั้งท่ี 24 

6,570.- - ตกลงราคา นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ ์
ราคา 6,570.- บาท 
 

นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ ์
ราคา 6,570.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 39/2560 
ลว. 30 มีนาคม 2560 

10 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 18 รายการ 44,355.- - ตกลงราคา ร้านกันตาพาณิชย์       
ราคา 44,355.-บาท 

ร้านกันตาพาณิชย์       
ราคา 44,355.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 40/2560 
ลว. 31 มีนาคม 2560 

11 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 9 
หมู่บ้าน ๆ ละ 1 ป้าย รวมป้าย 9 แผ่นป้าย 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 X 2.40 เมตร 
พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก เสาไม้ค้ ายนื 

11,700.- - ตกลงราคา ร้านพิสิฐ  มีเดีย 
โดยนายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 11,700.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย 
โดยนายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 11,700.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 39/2560 
ลว. 8 มีนาคม 2560 

12 ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.20x2.40 ม. 
ตามรายละเอียด ดังนี้โครงการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ศิลปะ และปจัฉิมนิเทศ
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาเห
รง 

432.- - ตกลงราคา ร้านพิสิฐ  มีเดีย 
โดยนายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย 
โดยนายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 40/2560 
ลว. 9 มีนาคม 2560 

13 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข
ครุภณัฑ์ 054-51-0002 และ หมายเลข
ครุภณัฑ์ 054-51-0003 

1,470.- - ตกลงราคา นายวิศรุตน์ พันธ์ก าเนดิ 
ราคา 1,470.- บาท 

นายวิศรุตน์ พันธ์ก าเนดิ 
ราคา 1,470.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 41/2560 
ลว. 13 มีนาคม 2560 

14 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420 
490007 

9000.- - ตกลงราคา หจก.ขวัญเกื้อ กรุ๊ป        
(ชัยยันต์ แอร์ ) 
ราคา 9,000.- บาท 

หจก.ขวัญเกื้อ กรุ๊ป        
(ชัยยันต์ แอร์ ) 
ราคา 9,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 42/2560 
ลว. 17  มีนาคม 2560 



ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จ้างเหมาบริการนายช่างเขียนแบบ จ านวน 
1 อัตรา ตั้งแตเ่ดือน เมษายน - กันยายน 
2560 รวม 6 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท 

54,000.- - ตกลงราคา นายภูริวิทย์  สุขสบาย 
ราคา  54,000.-  บาท 

นายภูริวิทย์  สุขสบาย 
ราคา  54,000.-  บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 43/2560 
ลว. 29  มีนาคม 2560 

16 จ้างเหมาบริการนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 
อัตรา ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 
2560  รวม 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท 

48,000.- - ตกลงราคา นายสมภาค อินณรงค ์
ราคา  48,000.-  บาท 

นายสมภาค อินณรงค ์
ราคา  48,000.-  บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 44/2560 
ลว. 29  มีนาคม 2560 

17 จ้างเหมาบริการเจา้หน้าท่ีประปา จ านวน 1 
อัตรา ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 
2560 รวม 6 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท 

48,000.- - ตกลงราคา นายสุนทร นินทะผล 
ราคา  48,000.-  บาท 

นายสุนทร นินทะผล 
ราคา  48,000.-  บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 45/2560 
ลว. 29  มีนาคม 2560 

18 จ้างจัดท าป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกัน
และลดอุ บั ติ เ หตุ จ ร า จ ร ช่ว ง เ ทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ 2560    
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ป้าย  
1.ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกัน
และลดอุ บั ติ เ หตุ จ ร า จ ร ช่ว ง เ ทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ขนาด 1.5 x 3 เมตร  
2.ป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดบริก าร
ประชาชน ข้อความ “จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เทศบาล
ต าบลนาเหรง” ขนาด 1 x 1.5 เมตร  

900.- - ตกลงราคา ร้านพิสิฐ  มีเดีย 
โดยนายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 900.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย 
โดยนายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 900.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 46/2560 
ลว. 31  มีนาคม 2560 

19 เพิม่ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยตาม
อาคารบ้านเรือน และ ท่ีรองรับขยะมูลฝอย
ไปท าลายยังท่ีท าลายตั้งแต่เดือน เมษายน - 
กันยายน 2560 รวม 6 เดือน ๆ ละ 
 1,000 บาท 
 

6,000.- - ตกลงราคา นายศิริชัย คีรเีพชร  ราคา  
6,000.-  บาท 

นายศิริชัย คีรเีพชร  ราคา  
6,000.-  บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 10/2560 
ลว. 1 ตลุาคม 2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

20 เพิ่มค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยตาม
อาคารบ้านเรือน และ ท่ีรองรับขยะมูลฝอย
ไปท าลายยังท่ีท าลายตั้งแต่เดือน เมษายน – 
กันยายน 2560 รวม 6 เดือน ๆ ละ 
1,000 บาท 

6,000.- - ตกลงราคา นายเอมรินทร์  ดอกบัว 
ราคา  6,000.-  บาท 

นายเอมรินทร์  ดอกบัว 
ราคา  6,000.-  บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 12/2560 
ลว. 1 ตลุาคม  2559 

21 ตรวจเ ช็คสภาพและซ่อมบ ารุ งรถยนต์
ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 9067 
นครศรีฯ  ตามระยะเวลาและรายการอื่น ๆ 
ที่ 330,000 กิโลเมตร  

8,618.85.- - ตกลงราคา บริษัทโตโยต้านครศรีธรรม
ราช จ ากัด 
ราคา 8,618.85.- บาท 
 

บริษัทโตโยต้านครศรีธรรม
ราช จ ากัด 
ราคา 8,618.85.- บาท 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

หนังสือส่ง ที ่นศ.56501/230 
ลว. 3 เมษายน  2560 


