
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง  สรปุผลการพจิารณาดําเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําเดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕61 

.................................................. 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๙ (8) 
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆของทางราชการให้ประชาชนรับทราบ เพ่ือให้เกิด
ความโป่รงใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําการรายงานสรุปผลการ
พิจารณาดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1  น้ัน 
  ในการน้ี  เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ดําเนินการ               
ตามแบบ  สขร.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลนาเหรง 
ประจําเดือน  กันยายน 2561  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2    เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61 
 

 
 
             

       (นายสุรศักด์ิ   วงษ์อําไพวรรณ) 
      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

       นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบหนา้สรปุผลการพจิารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตาํบลนาเหรง  อําเภอนบพติาํ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําเดือน กันยายน ๒๕61 

 
ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ําหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
2 จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
5 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 166,090.00 166,090.00 166,090.00 -  
6 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 258701.02 258701.02 258701.02 -  

 
       ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจําเดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕61  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  โดยวิธีปิดประกาศ 
        (  )   ไมไ่ด้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................  
 
 
                  
                  
        (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                     (นางธารินี   อาจนรา)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อําไพวรรณ)                           

                                                        ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
 
 
 



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 
เทศบาลตําบลนาเหรง 

วันที่  2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาพัสดุตามโครงการของดี
ตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

6,000.- 6,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 6,000.-บาท 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 6,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/ 2561 
ลว. 3 กันยายน 2561 

2 จ้างเหมาคณะกลองยาวในการร่วม
ขบวนพาเหรดทําการแสดง 

5,000.- 5,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายจ่าง วันรัตน์ 
ราคา 5,000.- บาท 

นายจ่าง วันรัตน์ 
ราคา 5,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 69/ 2561 
ลว. 10 กันยายน 2561 

3 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ เทศบาลตําบล 
นาเหรง ตามระยะเวลาและรายการ
อื่นๆ ประจําปีงบประมาณ 2561 

3,493.02.- 3,493.02.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริ ษัท  โตโยต้านครศ รี
ธรรมราช 
ราคา 3,493.02.- บาท 

บริ ษัท  โตโย ต้านครศ รี
ธรรมราช 
ราคา 3,493.02.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/ 2561 
ลว. 13 กันยายน 2561 

4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน  ๖ 
เครื่อง 

14,600.- 14,600.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ชิษณุพงศ์ การไฟฟ้า แอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 
ราคา 14,600.- บาท 

ชิษณุพงศ์ การไฟฟ้า แอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 
ราคา 14,600.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/ 2561 
ลว. 18 กันยายน 2561 

5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องและ
จําเป็นต้องใช้ตามโครงการของดีตําบล
นาเหรง ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

10,885.- 10,885.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 10,885.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 10,885.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/ 2561 
ลว. 3 กันยายน 2561 

6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
ตามโครงการของดี ตําบลนาเหรง 
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

1,500.- 1,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางปรีดา เส้นใหญ่ 
ราคา 1,500.- บาท 

นางปรีดา เส้นใหญ่ 
ราคา 1,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/ 2561 
ลว. 3 กันยายน 2561 

7 เช่าพัสดุตามโครงการของดีตําบล  
นาเหรง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

40,600.- 40,600.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 40,600.- บาท 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 40,600.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/ 2561 
ลว. 3 กันยายน 2561 

8 เช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ตามโครงการ
ข อ ง ดี ตํ า บ ล น า เ ห ร ง  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

7,000.- 7,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 7,000.- บาท 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 7,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/ 2561 
ลว. 20 กันยายน 2561 

9 จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 

100,000.- 100,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอานนท์ สะพะพันธุ์ 
ราคา 100,000.- บาท 

นายอานนท์ สะพะพันธุ์ 
ราคา 100,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/ 2561 
ลว. 20 กันยายน 2561 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
81-9286 นศ. 
 

50,950.- 50,950.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์ 
ราคา 50,950.- บาท 

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์ 
ราคา 50,950.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง) ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 3 กันยายน 2561 
 

11 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาเหรง 
รหัสครุภัณฑ์ 005-58-0005 

154,058.- 154,058.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายกกฤษฎา พัฒนพงศ์  
ราคา 154,058.- บาท 

นายกกฤษฎา พัฒนพงศ์  
ราคา 154,058.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง) ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 3 กันยายน 2561 
 

12 ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
81-9286 นศ. 
 

24,600.- 24,600.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์ 
ราคา 24,600.-บาท 

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์ 
ราคา 24,600.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง) ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 12 กันยายน 2561 
 

13 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประปา จํานวน  2  รายการ 
 

2,805.- 2,805 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านประเสริฐภัณฑ์ 
ราคา 2,805.-บาท 

ร้านประเสริฐภัณฑ์ 
ราคา 2,805.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง)  ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 20 กันยายน 2561 
 

14 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยของผู้ประสบภัย 
 

1,800.- 1,800.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านประเสริฐภัณฑ์ 
ราคา 1,800.-บาท 

ร้านประเสริฐภัณฑ์ 
ราคา 1,800.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(สํานักปลัด)  ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 20 กันยายน 2561 
 

15 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

1,500.- 1,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรหมคีรีพานิชย์ คอมฯ 
ราคา 1,500.-บาท 

ร้านพรหมคีรีพานิชย์ คอมฯ 
ราคา 1,500.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองคลัง)  ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 24 กันยายน 2561 


