
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหััดนรรศรธธรรมราช 
ประจ าเดือน  เมษายน  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 

จัดซื้อโดยัิธธตกลงรารา 
จัดจ้างโดยัิธธตกลงรารา 
จัดซื้อโดยัิธธสอบรารา 
จัดจ้างโดยัิธธสอบรารา 
จัดซื้อโดยัิธธประกัดรารา 
จัดจ้างโดยัิธธประกัดรารา 
จัดซื้อจัดจ้างโดยัิธธกรณธพิเศษ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยัิธธอิเล็รทรอนิกส์ 

14 
7 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

348,262.60.-  
25,117.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

348,262.60.-  
25,117.-  

.- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
       ได้น าข้อมูลเกธ่ยักับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อัันทธ่  4 เดือน พฤษภารม  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยัิธธปิดประกาศ 
        (  )   ไม่ได้น าข้อมูลเกธ่ยักับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ......................... 
 
                  
          (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าทธ่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หััหน้าเจ้าหน้าทธ่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                      (นางปิ่นอนงร์  แซ่เฮง)                                         (นางสันธย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  ังษ์อ าไพัรรณ)                                                                                  

                                                           ต าแหนง  ปลัดเทศบาล



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลนาเหรง 

ัันทธ่ 4  เดือน พฤษภารม  พ.ศ.2559 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซธซธ 
จ านัน  1 รัน 

52,000.- - ตกลงรารา 
 

หจก. ไทยสุนเซ่ง (1992) 
รารา 52,000.- บาท 

หจก. ไทยสุนเซ่ง (1992) 
รารา 52,000.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 54/2559 
ลั. 4 เม.ย. 59 

2 จัดซื้อััสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม 
ตามโรรงการจดักิจกรรมัันผูสู้งอายุและ
ัันสงกรานต ์

9,720.- - ตกลงรารา 
 

นางเจริญสุข ััฒนสกุลพงศ ์
รารา 9,720.- บาท 

นางเจริญสุข ััฒนสกุลพงศ ์
รารา 9,720.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 55/2559 
ลั. 4 เม.ย. 59 

3 จัดเช่าเต็นท์ ,โต๊ะ, เก้าอธ,้ เัทธ, เรรื่องเสธยง
และจัดตกแต่งสถานทธ่ ตามโรรงการจัด
กิจกรรมัันผู้สูงอายุและ ัันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2559  

59,000.- - ตกลงรารา 
 

นายอนุััฒน์ ยิ้มแก้ั 
รารา  59,000.-.-บาท 

นายอนุััฒน์ ยิ้มแก้ั 
รารา  59,000.-.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 56/2559 
ลั. 4 เม.ย. 59 

4 จัดซื้อเรรื่องดืม่ ตามโรรงการจัดกจิกรรม
ัันผู้สูงอายุและ ัันสงกรานต์ ประจ าปี 
2559 

3,650.- - ตกลงรารา 
 

นางถาัร  เกตุแก้ั 
 รารา 3,650.- บาท 

นางถาัร  เกตุแก้ั 
 รารา 3,650.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 57/2559 
ลั. 4 เม.ย. 59 

5 เช่า เต็นท์ ,โต๊ะ, เก้าอธ้ และไฟฟ้าส่อง
แสงพร้อมติดตั้ง ตามโรรงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ัง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 

14,000.- - ตกลงรารา นายสงกรานต์ ศรธัิเศษ 
รารา 14,000.-บาท 

นายสงกรานต์ ศรธัิเศษ 
รารา 14,000.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 58/2559 
ลั. 7 เม.ย. 59 

6 จัดซื้อััสดุ - อุปกรณ์ ประกอบการแข่งขัน 
ตามโรรงการจดัการแข่งขันกธฬาเซปัก
ตะกร้อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2559  

4,725.- - ตกลงรารา นายกิตติพงษ์ ทองนุ่น 
รารา 4,725.- บาท 

นายกิตติพงษ์ ทองนุ่น 
รารา 4,725.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 59/2559 
ลั.7 เม.ย. 59 

7 เช่า เต็นท์ ,โต๊ะ, เก้าอธ้ , เรรื่องเสธยง
พร้อมอุปกรณ์, จัดท าสนาม และ
จัดหาน้ าแข็งพร้อมเรรื่องดื่ม ตาม
โรรงการจัดการแข่งขันกธฬาเซปัก
ตะกร้อต้านยาเสพติด ประจ าปี 255 

9,880.-  ตกลงรารา นายอนุััฒน์ ยิ้มแก้ั 
รารา 9,880.-บาท 

นายอนุััฒน์ ยิ้มแก้ั 
รารา 9,880.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 60/2559 
ลั. 7 เม.ย.  59 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

8 จัดซื้อของสมนารุณ ส าหรับหน่ัยงานทธ่
ต้อนรับการทัศนศึกษาดูงาน ตามโรรงการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อสม. ประจ าปี 
2559 (เป็นรูปภาพ พ่อท่านรล้ายั่าจา
สิทธิ์ พร้อมกรอบขนาด 1.2x 15 นิ้ั 
จ านัน 2 อัน 

2,200.- - ตกลงรารา หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
รารา 2,200.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
รารา 2,200.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 61/2559 
ลั. 15  เม.ย.  59 

9 จัดซื้อััสดุ – อุปกรณ์ ตามโรรงการ
รับรุมและป้องกันโรรพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

93,135.- - ตกลงรารา ฟิัเจอร์เทร ซัพพลาย 
รารา 93,135.-บาท 

ฟิัเจอร์เทร ซัพพลาย 
รารา 93,135.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 62/2559 
ลั. 15 เม.ย.  59 

10 จัดซื้อ ยางเส้นรถยนต์  ขนาด 195 
R/14c  จ านัน 4 เส้น ส าหรับรถบรรทุก
ขยะ หมายเลข 81-3996 นศ. 

10,000.- - ตกลงรารา นายัรรณะ ปานปลอด 
รารา 10,000.-บาท 

นายัรรณะ ปานปลอด 
รารา 10,000.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 63/2559 
ลั. 18  เม.ย.  59 

11 เช่าเหมายานพาหนะพร้อมน้ ามันเช่ือเพลิง 
(รถบัส ปรับอากาศ ช้ัน 1 ตามเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ อสม. ประจ าปี 2559 

45,000.- - ตกลงรารา นางสาัสุดา ศรธอุทัย 
รารา 45,000.-บาท 

นางสาัสุดา ศรธอุทัย 
รารา 45,000.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 64/2559 
ลั. 18  เม.ย.  59 

12 จัดซื้อระบบไฟฟ้า จ านัน 5 รายการ 17,847.60.- - ตกลงรารา เอ. เอส. การไฟฟ้า        
โดย น.ส.กมลัรรณ      
ััฒนสกุลพงศ์   
รารา 17,847.60.-บาท 

เอ. เอส. การไฟฟ้า        
โดย น.ส.กมลัรรณ      
ััฒนสกุลพงศ์   
รารา 17,847.60.-บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 65/2559 
ลั. 28  เม.ย.  59 

13 จัดซื้อััสดุก่อสร้าง จ านัน 8 รายการ 2,505.- - ตกลงรารา นางจินตนา ชูประเสริฐ 
รารา 2,505.- บาท 

นางจินตนา ชูประเสริฐ 
รารา 2,505.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 66/2559 
ลั. 28  เม.ย.  59 

14 จัดซื้อััสดสุ านักงาน (กองรลัง) 
-ใบเสร็จร่าน้ าประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง 
-ใบเสร็จร่าน้ าประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง 

24,600.- - ตกลงรารา เจเอ็มฟอรัม โดย นายมงรล 
เดชสงรราม 
รารา  24,600  .- 

เจเอ็มฟอรัม โดย นายมงรล 
เดชสงรราม 
รารา  24,600 .- 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการซื้อ 67/2559 
ลั. 29  เม.ย.  59 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB_Lqel5LLAhVQvo4KHZ5SB1QQFgg6MAc&url=http%3A%2F%2Fplace.thai-tour.com%2Fnakhonsrithammarat%2Fmueangnakhonsrithammarat%2F2597&usg=AFQjCNHnVUN8dhey1WLnetuAIM9LQQQEtg&bvm=bv.115277099,d.c2E
http://www.karn.tv/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5/1663
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จ้างท าป้ายไันิลประชาสัมพันธ์โรรงการฯ 
จ านัน 4 ป้าย และจัดท าป้ายโรรงการ 
จ านัน 1 ป้าย 

2,928.- - ตกลงรารา ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 2,982.- บาท    

ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 2,982.- บาท    

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการจ้าง 69/2559 
ลั. 4  เม.ย.  59 

16 จ้างท าป้ายไันิลประชาสัมพันธ์โรรงการ
ป้องกันฯ จ านัน 1 ป้าย ตามโรรงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่ัง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 

675.- - ตกลงรารา ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 675.- บาท    

ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 675.- บาท    

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการจ้าง 70/2559 
ลั. 4  เม.ย.  59 

17 จ้างท าป้ายไันิลประชาสัมพันธ์ จ านัน 1 
ป้าย ตามโรรงการจดัการแข่งขันกธฬาเซปัก
ตะกร้อต้านยาเสพติดประจ าปี 2559 

432.- - ตกลงรารา ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 432.- บาท    

ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 432.- บาท    

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการจ้าง 71/2559 
ลั. 7  เม.ย.  59 

18 จ้างเหมาอาหารกลางััน อาหารัา่ง และ
เรรื่องดื่ม ส าหรับ โรรงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่ อสม. ประจ าปี 2559 
- ขา้วกล่อง จ านวน 50 กล่อง 
- อาหารวา่ง จ านวน 100 ชุด 

5,000.- - ตกลงรารา นางสาัพินทุพร  โกมาลา 
รารา 5,000.- บาท 

นางสาัพินทุพร  โกมาลา 
รารา 5,000.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการจ้าง 72/2559 
ลั. 14  เม.ย.  59 

19 จ้างท าป้ายไันิลประชาสัมพันธ์ โรรงการ 
จ า น ัน  1  ป้ า ย  ต าม โ ร ร งก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้แก่ อสม. ประจ าปี 2559 

432.- - ตกลงรารา ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 432.- บาท    

ร้านพิสิฐ  มธเดธย   
โดยนายพสิิฐ  สุัรรณรช 
รารา 432.- บาท    

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการจ้าง 73/2559 
ลั. 14  เม.ย.  59 

20 จ้างฉธดััรซธน ตามโรรงการรับรมุและ
ป้องกันโรรพิษสุนัขบ้า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

15,150.- - ตกลงรารา นายสมโชร แก้ัพลธ 
รารา 15,150.- บาท 

นายสมโชร แก้ัพลธ       
รารา 15,150.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการจ้าง 74/2559 
ลั. 15  เม.ย.  59 

21 จ้างซ่อมแซมภารขยายเสธยง  500.- - ตกลงรารา นายบันเทิง เชาัลิต 
รารา 500.- บาท 

นายบันเทิง เชาัลิต 
รารา 500.- บาท 

เป็นผู้มธรณุสมบัติ
ถูกต้องรรบถ้ัน 

บันทึกตกลงการจ้าง 75/2559 
ลั. 15  เม.ย.  59 


