
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง  สรปุผลการพจิารณาดําเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําเดือน มิถุนายน 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  มิถุนายน 2561  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕61 
 

 
 
             

       (นายสุรศักด์ิ   วงษ์อําไพวรรณ) 
      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

       นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบหนา้สรปุผลการพจิารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตาํบลนาเหรง  อําเภอนบพติาํ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕61 

 
ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ําหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
2 จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
5 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 -  
6 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 -  

 
       ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจําเดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕61  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  4  เดือน กรกฎาคม  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 มิถุนายน 2561 

เทศบาลตําบลนาเหรง 
วันที่  4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

 
 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้ อ วั ส ดุสํ า นั ก งานของ สํ า นัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 
และกองการศึกษา  ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

163,386.- 163,386.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 163,386.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 163,386.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/ 2561 
ลว. 4 มิถุนายน 2561 

2 ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
จํานวน ๑ ตัว 

9,000.- 9,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นคร  
วิทยุ – โทรทัศน์ 
ราคา 9,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นคร  
วิทยุ – โทรทัศน์ 

ราคา 9,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/ 2561 
ลว. 6 มิถุนายน 2561 

3 จัด ซื้อของสมนาคุณในการ ดูงาน 
(กรอบรูปพระบรมธาตุเจดีย์ฯ) จํานวน 
4 ชิ้น 

6,000.- 6,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 6,000.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 6,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/ 2561 
ลว. 8 มิถุนายน 2561 

4 ซื้อวัสดุสํานักงานแบบพิมพ์ จํานวน ๖ 
รายการ 

14,366.- 14,366.-  โรงพิมพ์รักษาดินแดน 
ราคา 14,366.- บาท 

โรงพิมพ์รักษาดินแดน 
ราคา 14,366.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/ 2561 
ลว. 12 มิถุนายน 2561 

5 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (กรอบ
รูปพระบรมธาตุเจดีย์ฯ) จํานวน 4 ชิ้น 

6,000.- 6,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 6,000.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 6,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/ 2561 
ลว. 20 มิถุนายน 2561 

6 เช่ายานพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ 
จํ านวน  ๑๒  ที่ นั่ ง )  พ ร้อมน้ํ า มั น
เชื้อเพลิง จํานวน 1 คัน 

5,500.- 5,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรินทร์ คงชู 
ราคา 5,500.- บาท 

นายสุรินทร์ คงชู 
ราคา 5,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/ 2561 
ลว. 20 มิถุนายน 2561 

7 เช่ายานพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ 
จํ านวน  ๑๒  ที่ นั่ ง )  พ ร้อมน้ํ า มั น
เชื้อเพลิง จํานวน 1 คัน 

5,500.- 5,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายณรงค์ชัย รักหวาน 
ราคา 5,500.- บาท 

นายณรงค์ชัย รักหวาน 
ราคา 5,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/ 2561 
ลว. 20 มิถุนายน 2561 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ขนาดกว้าง 1.2x2.4 
เมตร จํานวน 1 ป้าย 

432.- 432.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคต 
ราคา 432.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคต 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 58/2561 
ลว. 7 มิถุนายน 2561 

9 ซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1,383.51 1,383.51 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โตโยต้านครศรี
ธรรมราช จํากัด 
ราคา 1,383.51 บาท 

บริษัท โตโยต้านครศรี
ธรรมราช จํากัด 
ราคา 1,383.51 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 59/2561 
ลว. 8 มิถุนายน 2561 

10 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบล นาเหรง ประจําปี 
2561 ขนาด 1.5 x 3 เมตร จํานวน 
1 ป้าย 

675.- 675.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคต 
ราคา 675.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคต 
ราคา 675.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 60/2561 
ลว. 11 มิถุนายน 2561 

11 จ้ า ง ทํ าป้ าย ไวนิ ลประชาสั ม พัน ธ์
โครงการเ พิ่มประสิท ธิภาพให้แก่
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจํา
ตําบลนาเหรง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร 

432.- 432.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคต 
ราคา 432.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคต 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 61/2561 
ลว. 21 มิถุนายน 2561 


