
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าเดือน  มกราคม  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 

7 
11 
- 
1 
- 
- 
1 
1 

215,571.15.-    
446,528.-  

- 
1,319,200.- 

- 
- 

195,070.68.- 
2,683,500.- 

- 
- 
- 

1,296,000.- 
- 
- 
- 

2,683,500.- 

215,571.15.- 
446,528.-  

- 
1,291,000.- 

- 
- 
- 

2,672,200.- 

- 
- 
- 

- 5,000.- 
- 
- 
- 

- 11,300.- 

 

 
       ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยวิธีปิดประกาศ 
        (  )   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 มกราคม ๒๕๕9 

เทศบาลต าบลนาเหรง 
วันที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2559 
- เช่าเครื่องเสียงและดนตรี =6,000.- 
- เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ = 6,000.- 
- จัดแต่งสถานท่ี เวที และท าความ
สะอาดสถานท่ี = 3,000.- 

15,000.- - ตกลงราคา 
 

นายฉัตรชัย  มีบญุมาก 
ราคา 15,000.-บาท 

นายฉัตรชัย  มีบญุมาก 
ราคา 15,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 31/2559 
ลว. 4  ม.ค. 59 

2 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิยุ จ านวน  6 
รายการ 

7,431.15.- - ตกลงราคา 
 

เอ เอส การไฟฟ้า    
 โดยน.ส.กมลวรรณ วัฒน
สกุลพงศ ์

ราคา 7,431.15.-บาท 

เอ เอส การไฟฟ้า    
 โดยน.ส.กมลวรรณ วัฒน
สกุลพงศ ์

ราคา 7,431.15.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 32/2559 
ลว. 5 ม.ค. 99 

3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
จ านวน 10 รายการ 
 

2,140.- - ตกลงราคา 
 

ร้านประเสริฐภณัฑ ์
โดยนางจินตนา ชูประเสริฐ 
ราคา 2,140.-บาท 

ร้านประเสริฐภณัฑ ์
โดยนางจินตนา ชูประเสริฐ 
ราคา 2,140.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 33/2559 
ลว. 13 ม.ค. 59 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 (ยางมะตอยส าเร็จรูป) 

45,000.- - ตกลงราคา 
 

นวพล ยางมิกช์ 
โดย นายนวพล  แดงเพชร 
ราคา 45,000.-บาท 

นวพล ยางมิกช์ 
โดย นายนวพล  แดงเพชร 
ราคา 45,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 34/2559 
ลว. 13 ม.ค. 59 

5 จัดซื้อถังขยะพลาสติก  
จจ านวน 100 ใบ 

99,000.- - ตกลงราคา 
 

บริษัท เกสรพลาสติก
อุตสาหกรรม 
ราคา 99,000.-บาท 

บริษัท เกสรพลาสติก
อุตสาหกรรม 
ราคา 99,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 35/2559 
ลว. 21 ม.ค. 59 

6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (เข้า
ค่ายภาษาอังกฤษ ) 

3,000.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 3,000.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 3,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 36/2559 
ลว. 22 ม.ค. 59 

7 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน  2 เครือ่ง 
(เครื่องสูบน้ าไฟฟ้ามอเตอร์ใต้น้ า 
มอเตอร์ขนาด  2  แรงม้า  220 vac 
พร้อมติดตั้ง) 

44,000.- - ตกลงราคา 
 

บริษัท  แกรนิตอันดามัน 
จ ากัด 
ราคา 44,000.- บาท 

บริษัท  แกรนิตอันดามัน 
จ ากัด 
ราคา 44,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 37/2559 
ลว. 29 ม.ค. 59 



 
- 2 - 

 

 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

8 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 
2559 
- จัดจ้างท าอาหารว่างและเครื่องดืม่   
  ราคา 3500.-บาท 
- ค่าไอศกรีม ราคา 5876.- บาท 

9,376.- - ตกลงราคา 
 

นางปรีดา  เส้นใหญ ่
ราคา 9,376.- บาท 

นางปรีดา  เส้นใหญ ่
ราคา 9,376.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 43/2559 
ลว. 4  ม.ค. 59 

9 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถจักยานยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ขตพ 298 นศ 

1,010.- - ตกลงราคา 
 

นายสุนทร  เพชรนลิ 
ราคา 1,010.- บาท 

นายสุนทร  เพชรนลิ 
ราคา 1,010.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 44/2559 
ลว. 13 ม.ค. 59 

10 จ้าง ท าตรายาง  9  อัน 2,700.- - ตกลงราคา 
 

นครบล็อกตรายาง การพมิพ์ 
ราคา 2,700.- บาท 

นครบล็อกตรายาง การพมิพ์ 
ราคา 2,700.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 45/259 
ลว. 13 ม.ค. 59 

11 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประชุมสภา  

750.- - ตกลงราคา 
 

น.ส.พินทุพร  โกมาลา 
ราคา 750.- บาท 

น.ส.พินทุพร  โกมาลา 
ราคา 750.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 46/2559 
ลว. 14 ม.ค. 59 

12 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ) 
- จ้างท าป้ายไวนิล (1.20 x 2.40) 
ราคา 432.- 
- จ้างถ่ายเอกสาร ราคา 6,000.-บาท 

6432.- - ตกลงราคา 
 

ร้านพิสิฐ มีเดีย 
โดย นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 6,432.-บาท 

ร้านพิสิฐ มีเดีย 
โดย นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 6,432.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 47/2559 
ลว. 22 ม.ค. 59 

13 โครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
จ้างเหมาอาหารกลางวัน  
8 วัน ๆ ละ 60 กล่องๆ ละ 40 บาท 

19,200.- - ตกลงราคา 
 

น.ส.พินทุพร  โกมาลา 
ราคา 19,200.-บาท 

น.ส.พินทุพร  โกมาลา 
ราคา 19,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 48/2559 
ลว. 22 ม.ค. 59 

14 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 
จ านวน 50 เล่มๆ ละ 120 แผ่น 
(ใส่สันรูดและปกสีพร้อมแผ่นใส)     
 

4,250.- - ตกลงราคา 
 

นางสุกัญญา  พุกซื่อ 
ราคา 4,250.-บาท 

นางสุกัญญา  พุกซื่อ 
ราคา 4,250.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 49/2559 
ลว. 25 ม.ค. 59 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้หรอื

จ้าง 
15 จ้างบ ารุงรักษา รถบรรทุกขยะ

หมายเลขทะเบียน 81-3996 นศ 
2,040.- - ตกลงราคา 

 
นายวรรนะ  ปานปลอด 
ราคา 2,040.-.-บาท 

นายวรรนะ  ปานปลอด 
ราคา 2,040.-.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 
50/2559 
ลว. 27  ม.ค. 59 

16 โครงการการด าเนินงานระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ตั้งแต่
เดือน ก.พ.– ก.ย. 2559  /8เดือน) 

388,800.- - ตกลงราคา 
 

นายประสิทธ์ คงแคล้วภัย 
ราคา 99,200.-บาท 

นายประสิทธ์ คงแคล้วภัย 
ราคา 99,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 
51/2559 
ลว. 27  ม.ค. 59 

17 โครงการจัดเวทีประชาคมและ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
- จ้างท าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์
โครงการ 1.5 x 3ม. จ านวน 1 
ป้าย 

720.- - ตกลงราคา 
 

ร้านพิสิฐ มีเดีย 
โดย นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 720.-บาท 

ร้านพิสิฐ มีเดีย 
โดย นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 720.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 
52/2559 
ลว. 29  ม.ค. 59 

18 จ้างเหมาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ( น้ าผลไม้ น้ าดื่มขวด 
และขนม) จ านวน 9 หมู่บ้าน ๆ  
ละ 50  ชุดจ านวนทั้งสิ้น  
450  ชุด- 
 

11,250.- - ตกลงราคา 
 

น.ส.พินทุพร  โกมาลา 
ราคา 11,250.- บาท 

น.ส.พินทุพร  โกมาลา 
ราคา 11,250.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 
53/2559 
ลว. 29  ม.ค. 59 

19 จัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม)  
โรงเรียน สังกัด สพฐ. และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เดือน ม.ค. 59 – 
มีนาคม 2558 

195,070.68.- - กรณีพิเศษ บริษัทแมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด  
โดยนายอดุม ถนอมนวล  
ราคา 195,070.68.-บาท 

บริษัทแมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จ ากัด  
โดยนายอดุม ถนอมนวล  
ราคา 195,070.68.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ 1/2559 
ลว. 30 ธ.ค. 58 
(จัดซื่อจัดจ้องโดยวิธีกรณี
พิเศษ) 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้หรอื

จ้าง 
20 โครงก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3  ต.นาเหรง  อ.นบพิต า 
1,319,200.- 1,296,000.- สอบราคา 

 
1.ร้าน นครการไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โดย
นายศุภชัย สุวรรณพะโยม 
ราคา 1,291,000.- บาท 
2.หจก.ธวัส ดีเวลลอปเม้นท ์
ราคา1,296,000.- บาท 
3.หจก.ปรีชา วัสดุภณัฑ ์
ราคา 1,294,000.- บาท 

1.ร้าน นครการไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โดย
นายศุภชัย สุวรรณพะโยม 
ราคา 1,291,000.- บาท 
 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 
1/2559 
ลว. 27  ม.ค. 59 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอส
ฟัลติกคอนกรตี 
 

2,683,500.- 2,683,500.- E-Auction 1.หจก. จิระวัฒน์การโยธา
ราคา 2,672,200.-บาท 
2.หจก.เพชรพราว ปีโต
เลียม 
ราคา 2,673,000.- บาท 

หจก. จิระวัฒน์การโยธา
ราคา 2,672,200.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง    
e 1/2559 
ลว. 26  ม.ค. 59 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2vJrA_KXKAhVKA44KHePuAcIQFgggMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.asphaltthailand.com%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2595asphaltic-concrete-13613.page&usg=AFQjCNH0r5AOIB8exgyPEFe3dFNNrlyUCQ&bvm=bv.111396085,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2vJrA_KXKAhVKA44KHePuAcIQFgggMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.asphaltthailand.com%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2595asphaltic-concrete-13613.page&usg=AFQjCNH0r5AOIB8exgyPEFe3dFNNrlyUCQ&bvm=bv.111396085,d.c2E

