
งบหนา้สรปุผลการพจิารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตาํบลนาเหรง  อําเภอนบพติาํ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 

 

ลําดบัที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนครั้ง 
รวมเงิน

งบประมาณ 
รวมราคากลาง 

รวมราคาที่
พิจารณาคดัเลือก 

วงเงินต่าํหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -) 

หมายเหต ุ

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 25 684,023.- - 684,023.- -  
๒ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 21 5,427,114.- 5,427,114.- 5402714.- -24400.-  

๓ จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - .- -  
๔ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - -  

๕ จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๖ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๗ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ - - - - -  
๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส ์ - - - - -  

 
       ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕60  โดยวิธีปิดประกาศ 
        (  )   ไมไ่ด้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................  
 
                
   
        (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                     (นางธารินี   อาจนรา)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อําไพวรรณ)                           

                                                        ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
 
 
 

 



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 
เทศบาลตําบลนาเหรง 

วันที่  2  เดือน กันยายน พ.ศ.2560 

 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 ครุภัณฑ์สํานักงาน 1 รายการ โต๊ะหมู่บูชา 
1 ชุด 

8,500.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 8,500.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 8,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 73/2560 
ลว. 2/ส.ค./2560 

2 จัดซื้อน้ําดื่มบรรจุถ้วย ปริมาตรสุทธิไม่น้อย
กว่า 220 มล./ถ้วย บรรจุลังละ 48 ถ้วย 
จํานวน 2 ลัง 

180- - ตกลงราคา นางสาวถาวร เกตุแก้ว 
ราคา 180- บาท 

นางสาวถาวร เกตุแก้ว 
ราคา 180- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 74/2560 
ลว. 2/ส.ค./2560 

3 จัดซื้อต้นดอกดาวเรืองและพันธ์ไม้สีเหลือง
ตามโครงการสนับสนุนจัดงานพระราชทาน
เพลิงศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

13,100.- - ตกลงราคา นางสาวสายทอง  บัวน้อย 
ราคา 13,100.- บาท 

นางสาวสายทอง  บัวน้อย 
ราคา 13,100.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 75/2560 
ลว. 2/ส.ค./2560 

4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ (กอง
คลัง) 

790.- - ตกลงราคา น.ส. กิติมา วัฒนสกุลพงศ ์
ราคา 790.- บาท 

น.ส. กิติมา วัฒนสกุลพงศ ์
ราคา 790.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 76/2560 
ลว. 2/ส.ค./2560 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จํานวน 7 
รายการ (กองช่าง) 

4,730  - ตกลงราคา นางสาวกมลวรรณ วัฒน
สกุลพงศ ์
ราคา 4,730.- บาท 

นางสาวกมลวรรณ วัฒน
สกุลพงศ,์l 
ราคา 4,730.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 77/2560 
ลว. 2/ส.ค./2560 

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 
(กองคลัง) 

7,694.- - ตกลงราคา บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
ราคา 7,694.- บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
ราคา 7,694.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 78/2560 
ลว. 8/ส.ค./2560 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จํานวน 6 รายการ 90,000.- - ตกลงราคา บ ริ ษั ท ส ย า ม เ ท ค ก รุ๊ ป 
999 จํากัด 
ราคา 90,000.- บาท 

บริษัทสยามเทคกรุ๊ป 999 
จํากัด 
ราคา 90,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 79/2560 
ลว. 9/ส.ค./2560 

8 จัดซื้ออาหารว้างและเครื่องดื่ม 750.- - ตกลงราคา นางเรณู บุญฤทธิ์ 
ราคา 750.- บาท 

นางเรณู บุญฤทธิ์ 
ราคา 750.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 80/2560 
ลว. 9/ส.ค./2560 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ ( สํานัก
ปลัด ) 

7,790.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 7,790.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 7,790.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 81/2560 
ลว. 15/ส.ค./2560 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10 วัสดุสํานักงาน จาํนวน 2 รายการ 3,304.- - ตกลงราคา ร้านวัฒนาภัณฑ์ 
ราคา 3,304.- บาท 

ร้านวัฒนาภัณฑ์ 
ราคา 3,304.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 82/2560 
ลว. 15/ส.ค./2560 

11 จัดซื้อหม้อแบตเตอรี 12 โวลต์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 แอมป์ 

2,800.- - ตกลงราคา นายวรรณะ ปานปลอด 
ราคา 2,800.- บาท 

นายวรรณะ ปานปลอด 
ราคา 2,800.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 83/2560 
ลว. 15/ส.ค./2560 

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 
(กองช่าง) 

15,047.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 15,047.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 15,047.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 84/2560 
ลว. 16/ส.ค./2560 

13 
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 
(กองช่าง) 

9,038.- - ตกลงราคา บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
ราคา 9,038.- บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
ราคา 9,038.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 85/2560 
ลว. 16/ส.ค./2560 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,530.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 25,530.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 25,530.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 86/2560 
ลว. 17/ส.ค./2560 

15 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น 2,700.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 2,700.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 2,700.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 87/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

16 จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาดไม่น้อยกว่า 
60x120x55 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว 
จํานวน 10 ชุด 

39,500.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 39,500.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 39,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 88/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

17 จัดซื้อของเล่นพลาสติก ชุดรวมเกมบาส & 
บอล 

27,000.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 27,000.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 27,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 89/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

18 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการ ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 5 รายการ 

81,950.- - ตกลงราคา นางรัตนา ฟุ้งตระกูล 
ราคา 81,950.- บาท 

นางรัตนา ฟุ้งตระกูล 
ราคา 81,950.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 90/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

19 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย 
จํานวน 32 รายการ 

90,000.- - ตกลงราคา หจก.กรุงไทยเบเปอร์ 
ราคา 90,000.- บาท 

หจก.กรุงไทยเบเปอร์ 
ราคา 90,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 91/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

20 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 19 รายการ 
(กองการศึกษา) 

31,000.- - ตกลงราคา น.ส. เบญจพร  วัฒนสกุล
พงศ์ 
ราคา 31,000.- บาท 

น.ส. เบญจพร  วัฒนสกุล
พงศ์ 
ราคา 31,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 92/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21 จัดซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 
(กองคลัง) 

34,280.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 34,280.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 34,280.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 93/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

22 
จัดซื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ 
ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 

2,300.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 2,300.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 2,300.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 94/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

23 
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 
ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 

370.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 370.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 370.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 95/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 27 รายการ 45,670.- - ตกลงราคา นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 45,670.- บาท 

นางสาวกัลยา ศรีอุดม 
ราคา 45,670.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงซื้อ เลขที่ 96/2560 
ลว. 22/ส.ค./2560 

25 จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 1,000 
กระสอบ (กระสอบละ 20 ก.ก.) 

140,000.- - ตกลงราคา ร้าน เค เอฟ อา การ
ก่อสร้าง 
ราคา 140,000.- บาท 

ร้าน เค เอฟ อา การ
ก่อสร้าง 
ราคา 140,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 6/2560 
ลว.21 ส.ค./2560 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

26 จัดทําป้ายไวนิลสําหรับโครงการสนับสนุน
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 1.20 ม. x 2.40 
ม. จํานวน 1 ผืน 

432.- - ตกลงราคา นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงจา้ง เลขที่ 64/2560 

ลว. 2/ส.ค./2560 

27 จัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติ
แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2560 ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 ม. x 3 ม. พร้อมโครงไม้และ
ติดตั้ง จํานวน 1 ป้าย 

2,700.- - ตกลงราคา นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 2,700.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 2,700.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงจา้ง เลขที่ 65/2560 

ลว. 18/ส.ค./2560 

28 จ้างถ่ายเอกสารแบบระวางที่ดิน ขนาด A1 
จํานวน 6 แผ่น พร้อมสแกนใส่แผ่นบันทึก
ข้อมูล (แผ่นซีดี) จํานวน 1 แผ่น 

900.- - ตกลงราคา นายจิระ เขาวลิต 
ราคา 900.- บาท 

นายจิระ เขาวลิต 
ราคา 900.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงจา้ง เลขที่ 66/2560 

ลว. 22/ส.ค./2560 

29 
จัดจ้างทําตรายาง หมึกนอก จํานวน 1 อัน 

350.- - ตกลงราคา นครบล็อกยาง การพิมพ์ 
ราคา 350.- บาท 

นครบล็อกยาง การพิมพ์ 
ราคา 350.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงจา้ง เลขที่ 67/2560 

ลว. 22/ส.ค./2560 

30 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 
x 2.4 เมตร จํานวน 1 ผืน  ตามโครงการ 
ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

432.- - ตกลงราคา นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงจา้ง เลขที่ 68/2560 

ลว. 22/ส.ค./2560 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

31 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
จํานวน 32 สาย 

290,000.- 290,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 290,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 290,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 16 
ลว. 11/ ส.ค./2560 

32 
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ         
จํานวน 26 สาย 

370,000.- 370,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 370,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 370,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 17 
ลว. 17/ ส.ค./2560 

33 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายวิรัตน์ – นายเฟื่อง  หมู่ที่ 7 
ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 18 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายปรีชา-บ้านนายเฟื่อง หมู่ที่ 8 
ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 19 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองโชน-หน้าถ้ํา  หมู่ที่ 7          
ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 20 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายจอมจักร-บ้านนายประภาส   
หมู่ที่ 5 ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

หจก.วรางคณา การพาณิชย์ 

ราคา 411,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 21 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายคํานวณ-บ้านนายเพ็งจันทร์   
หมู่ที่ 6 ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 411,000.- บาท 

หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 411,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 22 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายปลักคล้า-ไสคา หมู่ที่ 4 ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 411,000.- บาท 

หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 411,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 23 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยประชาอุทิศ-บ้านนางตาลิ่น หมู่ที่ 9 
ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 411,000.- บาท 

หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 411,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 24 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

40 โครงการขุดลอกคูระบายน้ําถนนสายสาม
แยกเคียงศิริ-ถนนสายยอดเหลือง หมู่ที่ 6 
ตําบลนาเหรง 

498,000.- 498,000.- ตกลงราคา หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 498,000.- บาท 

หจก.ทรัพย์ณรงค์การโยธา 
ราคา 498,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 25 
ลว. 22/ ส.ค./2560 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

41 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายนา
แงะ-คลองนันตอ หมู่ที่ 1 ตําบลนาเหรง 

258,900.- 258,900.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 251,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 251,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 26 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางชะอุ่ม-บ้านนายประสิทธิ์      
หมุ่ที่ 3 ตําบลนาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา  หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 412,000.- บาท 

 หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 412,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 27 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสายไส
คา-หมู่ที่ 5 ต.กะหรอ หมู่ที่ 4 ตําบลนาเหรง 

20,700.- 20,700.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 19,700.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 19,700.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 28 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวังเลา - คลองหนซอ หมู่ที่ 2  ตําบล   
นาเหรง 

412,000.- 412,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 412,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 412,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 29 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

45 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสาย
ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตําบลนาเหรง 

258,900.- 258,900.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 25,1000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 25,1000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 30 
ลว. 22/ ส.ค./2560 

46 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสาย
แขวงการทาง-ม.3 ตําบลกะหรอ หมู่ที่ 4 
ตําบลนาเหรง 

17,800.- 17,800.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 17,200.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 17,200.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง เลขที่ 31 
ลว. 22/ ส.ค./2560 


