
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง  สรปุผลการพจิารณาดําเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕62 

.................................................. 

  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  เมษายน 2562  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2    เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 

 
 
 
             

    (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์) 
       ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่ นศ  56502/                                                                   สาํนักงานเทศบาลตําบลนาเหรง  
            9 หมู่ที ่2 อําเภอนบพิตํา นศ. 80160                

                                                                     2  พฤษภาคม  ๒๕62 

เรื่อง  ขอส่งแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ  สขร.1)   

เรียน  นายอําเภอนบพิตํา 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  นศ 0023.5/ว175  ลงวันที่  16 พฤษภาคม  ๒๕58 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบสรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน  2562 (สขร.๑) จํานวน 1 ชุด 
                   2. แบบรายงานงบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.             จํานวน 1 ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  จังหวัดแจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ให้มีรายละเอียดเก่ียวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ    
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือการจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และกรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการ
หรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างให้รายงานไว้ด้วยน้ัน 

เทศบาลตําบลนาเหรง  ขอส่งแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานงบหน้า
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบเดือน เมษายน 2562               
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ีด้วยแล้ว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
       (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์) 

       ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

       นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 
 
กองคลัง   
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
โทร.  0-7575-2111  ต่อ 17 
โทรสาร.  0-7575-2113  
 



 
 
 
ที่ นศ  56502/ว.                                          สํานักงานเทศบาลตําบลนาเหรง  
                                                                                        9 หมูท่ี่ 2 อําเภอนบพิตํา นศ. 80160               

                                                                     2  พฤษภาคม  ๒๕62 

เรื่อง     แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง   

เรียน    ประธานคณะกรรมการบริหารดําเนินงานหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านและชุมชน  หมูท่ี่  1,3,4,7,8,9 

อ้างถึง   หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที ่ นศ0023.5/ว175  ลงวันที่  16 กุมภาพัน์   ๒๕58 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบสรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562  (สขร.๑)    จํานวน 1 ชุด 
                  2. แบบรายงานงบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.              จํานวน 1 ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  จังหวัดแจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ให้มีรายละเอียดเก่ียวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ    
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือการจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และกรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการ
หรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างให้รายงานไว้ด้วยน้ัน 

เทศบาลตําบลนาเหรง  ขอส่งแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานงบหน้า
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบเดือน เมษายน 2562               
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ีด้วยแล้ว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป 

 

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
       
 
 
 

       (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์) 
       ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 

 
กองคลัง   
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
โทร.  0-7575-2111  ต่อ 17 
โทรสาร.  0-7575-2113 



งบหนา้สรปุผลการพจิารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตาํบลนาเหรง  อําเภอนบพติาํ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําเดือน เมษายน ๒๕61 

 
ลําดับที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ําหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
2 จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  
5 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 93,475.00 93,475.00 93,475.00   
6 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 1,817,736.40 1,986,936.40 1,811,836.40 - 175,1000.00  

 
       ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจําเดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕62  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62  โดยวิธีปิดประกาศ 
        (  )   ไมไ่ด้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................  
 
 
                  
                  
        (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                     (นายทัศน์พล ภูชัน)                                             (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)  
                     ผู้อํานวยการกองคลัง รักษาราชการแทน                     

                                                         ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
 
 
 



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 
เทศบาลตําบลนาเหรง 

วันที่  2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

864.- 864.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 864.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 864.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 

2 จ้ า ง ทํ าป้ าย ไวนิ ลประชาสั ม พัน ธ์
โครงการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน
และสร้างจิตสํ านึกในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ งป ฎิกู ล 
ประจําปีงบประมาณ 2562 

8,532.- 8,532.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 8,532.-บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 8,532.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 64/ 2562 
ลว. 9เมษายน 2562 

3 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สําหรับ
ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และวันสงกรานต์ 

39,000.- 39,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ  
ราคา 39,000.-บาท 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ  
ราคา 39,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 65/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 

4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81 - 9286 นศ จํานวน 2 
รายการ พร้อมค่าบริการ 

2,710.- 2,710.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอรอุมา สกุณา
ราคา 2,710.- บาท 

นางสาวอรอุมา สกุณา
ราคา 2,710.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 66/ 2562 
ลว. 19 เมษายน 2562 

5 จ้างลูกจ้างตามโครงการจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถขยะ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

35,000.- 35,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิชิต จุลหริก 
ราคา 35,000.-.- บาท 

นายวิชิต จุลหริก 
ราคา 35,000.-.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 67/ 2562 
ลว. 26 เมษายน 2562 

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 9 รายการ 
(กองช่าง) 

74,150.- 74,150.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกมลวรรณ 
วัฒนสกุลพงศ์ 
ราคา 74,150.- บาท 

นางสาวกมลวรรณ 
วัฒนสกุลพงศ์ 
ราคา 74,150.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/ 2562 
ลว. 4 เมษายน 2562 

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองการศึกษา) 5,325.- 5,325.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวกมลวรรณ 
วัฒนสกุลพงศ์ 
ราคา 5,325.- บาท 

นางสาวกมลวรรณ 
วัฒนสกุลพงศ์ 
ราคา 5,325.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8 เช่า  ตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

14,000.- 14,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ  
ราคา 14,000.-บาท 

นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ  
ราคา 14,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 

17,978.- 17,978.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 17,978.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 17,978.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองช่าง) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 

28,037.- 28,037.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 28,037.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 28,037.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 

20,480.- 20,480.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 20,480.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 20,480.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ประจําปีงบประมาณ 
2562 

41,192.- 41,192.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 41,192.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา 41,192.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/ 2562 
ลว. 9 เมษายน 2562 

13 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ํา สายไส
คา- หมู่ ๕ ต.กะหรอ หมู่ ๔ 

16,600.- 16,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลภัทร บุญเมือง 
ราคา 16,000.- บาท 

นายชลภัทร บุญเมือง 
ราคา 16,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 13/ 2562 
ลว. 1 เมษายน 2562 

14 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ํา  
ซอยหยาจาก หมู่ที่ ๘ 

66,100.- 73,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลภัทร บุญเมือง 
ราคา 66,100.- บาท 

นายชลภัทร บุญเมือง 
ราคา 66,100.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 14/ 2562 
ลว. 1 เมษายน 2562 

15 โครงการวางท่อระบายน้ํา สายหลุมพี-
บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๖ 

29,300.- 38,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชลภัทร บุญเมือง 
ราคา 29,300.-บาท 

นายชลภัทร บุญเมือง 
ราคา 29,300.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 15/ 2562 
ลว. 2 เมษายน 2562 

16 โ ค ร ง ก า ร ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ํ า  
ซอยโรงเรียนวัดนาเหรง-บ้านนายจวน 
หมู่ที่ 3 

110,800.- 107,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 107,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 107,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 16/ 2562 
ลว. 2 เมษายน 2562 

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสระ
น้ําเหมืองดอลล่า หมู่ที่ 1   

300,000.- 338,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 17/ 2562 
ลว. 2 เมษายน 2562 

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายปาก
แส้   หมู่ที่ 3   

300,000.- 334,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 18/ 2562 
ลว. 2 เมษายน 2562 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านนายคํานวณ – บ้านนายเพ็งจันทร์  
หมู่ที่ 6 

300,000.- 326,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 19/ 2562 
ลว. 2 เมษายน 2562 

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
บ้านนายโชค – บ้านนายสีชุม หมู่ที่ 8 

300,000.- 334,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 299,700.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 20/ 2562 
ลว. 2 เมษายน 2562 

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย
ปลักคล้า – ไสคา  หมู่ที่ 4 
 

295,000.- 321,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 294,700.-บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กอญ่า 
คอนสตรัคชั่น 
ราคา 294,700.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขที่ 21/ 2562 
ลว. 2 เมษายน 2562 

22 ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 81-9286 นศ 

1,500.- 1,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสกุณาการยาง 
ราคา 1,500.- บาท 

ร้านสกุณาการยาง 
ราคา 1,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง)  ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 2 เมษายน 2562 

23 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมแซมบํารุงรถ
กู้ชีพเทศบาลตําบลนาเหรง หมายเลข
ทะเบียน กณ 5760 นศ 

9,330.40.- 9,330.40.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โตโยต้า นครศรีธรรมราช 
ราคา 9,330.40.- บาท 

บริษัท โตโยต้า นครศรีธรรมราช 
ราคา 9,330.40.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองสาธารณสุข)  ระเบียบข้อ 
79 (2) 
ลว. 4 เมษายน 2562 

24 ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าซ่อมแซมระบบ
ประปา 

3,000.- 3,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทคนิคการไฟฟ้า 
ราคา 3,000.- บาท 

ร้านสกุณาการยาง 
ราคา 3,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่าย 
(กองช่าง)  ระเบียบข้อ 79 (2) 
ลว. 18 เมษายน 2562 


