
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง  สรปุผลการพจิารณาดําเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําเดือน สิงหาคม 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  สิงหาคม 2561  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2    เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕61 

 
 
 
             

       (นายสุรศักด์ิ   วงษ์อําไพวรรณ) 
      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

       นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบหนา้สรปุผลการพจิารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตาํบลนาเหรง  อําเภอนบพติาํ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕61 

 
ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ําหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
2 จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  

4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  

5 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 111,620.- 111,620.- 111,620.- -  

6 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 54,960.- 54,960.- 54,960.- -  
 
       ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจําเดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕61  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2  เดือน กันยายน  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 สิงหาคม 2561 
เทศบาลตําบลนาเหรง 

วันที่  2 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน 2 เครื่อง 

8,110.- 8,110.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายประสิทธิ ปรางทอง 
ราคา 8,110.-บาท 

นายประสิทธิ ปรางทอง 
ราคา 8,110.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/ 2561 
ลว. 17 สิงหาคม 2561 

2 จ้างจัดทําวัสดุสําหรับโครงการอิ่มอุ่น
อกแม่  ประจํ าปี  ๒๕๖๑  เนื่ อง ใน
ว โ ร ก า ส ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

8,250.- 8,250.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคธ 
ราคา 8,250.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคธ 
ราคา 8,250.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 64/ 2561 
ลว. 21 สิงหาคม 2561 

3 จัดจ้างทําปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบอมเละพัฒนาศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลนาเหรง
ประจําปีงบประมาณ 2561 

432.- 432.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคธ 
ราคา 432.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคธ 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/ 2561 
ลว. 21 สิงหาคม 2561 

4 จัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการตามโครงการของดีตําบล  
นาเหรง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

7,968.- 7,968.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 7,968.- บาท 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ 
ราคา 7,968.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/ 2561 
ลว. 21 สิงหาคม 2561 

5 จัดซื้อวัสดุสําหรับโครงการอิ่มอุ่นอก
แม่ ประจําปี ๒๕๖๑ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ 
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

5,520.- 5,520.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 5,520.-บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 5,520.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/ 2561 
ลว. 21 สิงหาคม 2561 

6 จัดซื้อวัสดุสําหรับโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลนาเหรง  ประจํ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  

6,000.- 6,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 6,000.-บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 6,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/ 2561 
ลว. 21 สิงหาคม 2561 

7 เช่ายานพาหนะ (รถบัสปรับอากาศ 2
ชั้นพร้อมค่าน้ํามันเชื้อเพลิง) จํานวน 1 
คัน 

60,000.- 60,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ซันนี่ซาน อินเตอร์ 
กรุ๊ป 
ราคา 60,000.- บาท 

หจก.ซันนี่ซาน อินเตอร์ 
กรุ๊ป 
ราคา 60,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/ 2561 
ลว. 21 สิงหาคม 2561 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8 เช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้ สําหรับโครงการ
อิ่มอุ่นอกแม่ ประจําปี 2561 เนื่องใน
ว โ รกาสมหามงคลวั น เฉลิ มพระ
ชนมพรรษา 

3,600.- 3,600.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ
ราคา 3,600.- บาท 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ
ราคา 3,600.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/ 2561 
ลว. 21 สิงหาคม 2561 

9 จั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก ง า น  
กองการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวน 3 รายการ 

36,500.- 36,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 36,500.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 36,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/ 2561 
ลว. 27 สิงหาคม 2561 

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

26,700.- 26,700.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์ 
ราคา 26,700.- บาท 

นางอาภรณ์ ไกรพลรักษ์ 
ราคา 26,700.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง) ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 2 สิงหาคม 2561 
 

11 ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
เครื่องพิมพ์ Epson Styius office 
T1100 

3,500.- 3,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางอาภรณ์  ไกรพลรักษ์ 
ราคา 3,500.- บาท 

นางอาภรณ์  ไกรพลรักษ์ 
ราคา 3,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง) ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 14 สิงหาคม 2561 
 


