
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าเดือน  มีนาคม  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 

10 
9 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

212,272.64 .-  
1,496,432.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

212,272.64.- 
1,496,432.-  

.- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
       ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  1 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยวธิีปิดประกาศ 
        (  )   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 มีนาคม ๒๕๕9 
เทศบาลต าบลนาเหรง 

วันที่ 1  เดือน เมษายน  พ.ศ.2559 

 
 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์                
จ านวน 13 รายการ (กองคลัง) 

48,020.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 48,020.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 48,020.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 43/2559 
ลว. 3 มี.ค.  59 

2 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ                
จ านวน 11 รายการ (ส านักปลดัเทศบาล) 

10,862.64.
- 

- ตกลงราคา 
 

เอ เอส การไฟฟ้า    
 โดย น.ส.กมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงศ ์
 

เอ เอส การไฟฟ้า    
 โดย น.ส.กมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงศ ์
ราคา 10,862.64.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 44/2559 
ลว. 3 มี.ค.  59 

3 จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 200 
กระสอบๆ ละ 20 กิโลกรมั 

30,000.- - ตกลงราคา 
 

เอ็นเคเค ซัพพลาย         
โดย นายณัฐกฤช         
กาญจนพงศารัตน์         
ราคา  30,000.-.-บาท 

เอ็นเคเค ซัพพลาย         
โดย นายณัฐกฤช           
กาญจนพงศารัตน์        
ราคา 30,000.-.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 46/2559 
ลว. 11 มี.ค.  59 

4 จัดซื่อเส้นยางรถยนต์ ส่วนกลาง ขนาด 
625/70R 16  จ านวน 4 เส้น 

22,000.- - ตกลงราคา 
 

อู่มุยกลการ โดย นายสุจินต์ 
เปาะทองค า 
ราคา 22,000.-.-บาท 

อู่มุยกลการ โดย นายสุจินต์ 
เปาะทองค า 
ราคา 22,000.-.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 47/2559 
ลว. 16 มี.ค.  59 

5 จัดซื่อของสมนาคณุ  โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาล
ต าบลนาเหรง 

2,200.- - ตกลงราคา หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 2,200.-บาท 

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

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 48/2559 
ลว. 18  มี.ค.  59 

6 เช่าเหมายานพาหนะพร้อมน้ ามันเช่ือเพลิง 
(รถบัส ปรับอากาศ 2 ช้ัน ส าหรับ
ผู้โดยสาร 40ที่น่ัง จ านวน 1 คัน) 
 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรี เทศบาล 

45,000.- - ตกลงราคา นายยู่สป นิยมเดชา 
ราคา 45,000.- บาท 

นายยู่สป นิยมเดชา 
ราคา 45,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 49/2559 
ลว. 18  มี.ค.  59 

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 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จัดซื่อวัสดคุอม จ านวน 2 รายการ 980.- - ตกลงราคา สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เชอร์วิส 
โดย นายวิษณุ สุวรรณมณ ี
ราคา 980.- บาท 

สุวรรณ คอมพิวเตอร์แอนด์
เชอร์วิส 
โดย นายวิษณุ สุวรรณมณ ี

ราคา 980.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 50/2559 
ลว. 18  มี.ค.  59 

8 จัดซื้อของสมนาคุณ ส าหรับหน่วยงานที่
ต้อนรับการทัศนศึกษาดูงาน  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลนาเหรง 

3,300.- - ตกลงราคา หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 3,300.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 3,300.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 51/2559 
ลว. 21  มี.ค.  59 

9 เช่าเหมายานพาหนะพร้อมน้ ามันเช่ือเพลิง 
(รถบัส ปรับอากาศ 2 ช้ัน ส าหรับ
ผู้โดยสาร 40ที่น่ัง จ านวน 1 คัน) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ บ ริ ห า ร  สม า ชิ กสภา เทศบาล 
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลนาเหรง 

42,000.-  ตกลงราคา นายโสภณ ฤกษ์เกลียง 
ราคา 42,000.- บาท 

นายโสภณ ฤกษ์เกลียง 
ราคา 42,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 52/2559 
ลว. 21  มี.ค.  59 

10 จัดซื่อชุดกีฬาและวัสดุที่ใช้ส าหรับการ
แข่งขันฟุตบอล “สระแก้วคัพ” ปี 2559 

7,910.- - ตกลงราคา นายกิตติพงษ์ ทองนุ่น 
ราคา 7,910.-บาท 

นายกิตติพงษ์ ทองนุ่น 
ราคา 7,910.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 53/2559 
ลว. 22  มี.ค.  59 

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 

11 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพสิน รถบันทุก
ขยะ 81-3996 .-โดยมีรายการดงันี้ 
- ข้อต่อท่อไอเสีย 
- ข้อต่อท่อพักไอเสีย 
- เดินแปบท่อไอเสยีตลอดคัน 
 

3,900.- - ตกลงราคา อู่หมุ่ยกลการ  
โดย นายสุจินต์ เปาะทองค า 
ราคา 3,900.- บาท 

อู่หมุ่ยกลการ  
โดย นายสุจินต์ เปาะทองค า 
ราคา 3,900.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 62/2559 
ลว. 11  มี.ค.  59 

12 โครงการต่อเติมบันไดศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 
ต.นาเหรง (จ่ายขาดเงินสะสม) 

27,000.- 27,000.- ตกลงราคา นายสงกรานต์  ศรีวิเศษ 
ราคา 27,000.- บาท 

นายสงกรานต์  ศรีวิเศษ 
ราคา 27,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 63/2559 
ลว. 11  มี.ค.  59 

13 จ้างเหมาปรบัปรุงและติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ภายในส านักงาน 

38,300.- - ตกลงราคา สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส โดยนายวิษณุ 
สุวรรณมณ ี
ราคา38,300.- บาท 

สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส โดยนายวิษณุ 
สุวรรณมณ ี
ราคา38,300.- บาท 

 บันทึกตกลงการจ้าง 63/2559 
ลว. 11  มี.ค.  59 

14 จ้างเหมาอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักดิ์ยภาพสตรเีทศบาลต าบลนาเหรง 

5,000.- -  นายราเชนท์  ชุมศร ี
ราคา 5,000.- บาท 

นายราเชนท์  ชุมศร ี
ราคา 5,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 64/2559 
ลว. 16  มี.ค.  59 

15 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์       
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลนาเหรง 

432.- - ตกลงราคา ร้านพิสิฐ  มีเดีย           
โดย นายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย           
โดย นายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 65/2559 
ลว. 21  มี.ค.  59 

16 จ้างเหมาอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจา้งประจ า
และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลนาเหรง 

3,300.- - ตกลงราคา นางปรีดา เส้นใหญ ่
ราคา 3,300.-บาท 

นางปรีดา เส้นใหญ ่
ราคา 3,300.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 66/2559 
ลว. 21  มี.ค.  59 

17 จ้างเหมาบริการส ารวจและซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ ในพ้ืนท่ีต าบลนาเหรง 
จ านวน 6 เดือน ๆ ละ 8,000.- บาท 

48,000.- -  นางปรีดา เส้นใหญ ่
ราคา 48,000.- บาท 

นางปรีดา เส้นใหญ ่
ราคา 48,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 67/2559 
ลว. 28  มี.ค.  59 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

18 โครงการซ่อมแซมท่อระบ่ายน้ า  คสล.  
ถนนสายบ้าน นายค านวณ – เพ็งจันทร์  
หมู่ 6 ต. นาเหรง 

490,000.- 490,000.- ตกลงราคา ท่าหินวัสดุภณัฑ์  
โดย นายสมนึก  ใจเพียร 
ราคา  490,000.- บาท 

ท่าหินวัสดุภณัฑ์  
โดย นายสมนึก  ใจเพียร 
ราคา  490,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง 2/2559 
ลว. 11  มี.ค.  59 
(ตกลงราคา) 

19 โครงการขยายระบบประปาภูเขาบ้านหน้า
ถ้ า หมู่ 8 ต.นาเหรง 

104,000.- 103,000.- ตกลงราคา หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 
ราคา 103,000.- บาท 

หจก.ธวัช ดเีวลลอปเมนท์ 
ราคา 103,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  3/2559 
ลว. 15  มี.ค.  59  
(ตกลงราคา) 

20 โครงการขยายระบบประปาภูเขาบ้านหน้า
ถ้ า หมู่ 8 ต.นาเหรง 

474,000.- 468,000.- ตกลงราคา หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 
ราคา 468,000.- บาท 

หจก.ธวัช ดีเวลลอปเมนท์ 
ราคา 468,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  4/2559 
ลว. 15  มี.ค.  59 
(ตกลงราคา) 

21 โครงการขยายระบบประปาหมูบ้าน      
บ้านยอดเหลือง หมู่ 9  ต.นาเหรง 

276,000.- 272,000.- ตกลงราคา นายสุนทร นินทะผล 
ราคา 272,000.- บาท 

นายสุนทร นินทะผล 
ราคา 272,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  5/2559 
ลว. 28  มี.ค.  59 
(ตกลงราคา) 

22 โครงการขยายระบบประปาหมูบ้าน      
บ้านวังเลา หมู่ 2  ต.นาเหรง 

38,000.- 37500.- ตกลงราคา นายสุนทร นินทะผล 
ราคา 37,500 .- บาท 

นายสุนทร นินทะผล 
ราคา 37,500 .- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  6/2559 
ลว. 28  มี.ค.  59 
(ตกลงราคา) 


