
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าเดือน  กันยายน  ๒๕๕9 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน

ครั้ง 
รวมเงิน

งบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือ

ราคาสูงกว่าราคา
กลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 22 568,724.50.- 169,000.- 568,724.50.- - 5,900.-  
๒ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 12 1,169,130.- 1,144,280.- 1,169,130.- -  
๓ จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - .- -  
๔ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - -  
๕ จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๖ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๗ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ - - - - -  

๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ - - - - -  
 
       ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยวธิีปิดประกาศ 
        (  )   ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ......................... 
 
                  
          (ลงชื่อ).................... ............................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผูร้ายงาน 
                      (นางปิ่นอนงค์  แซ่เฮง)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ)                                                                                  

                                                           ต าแหนง  ปลัดเทศบาล 
  



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2559 

เทศบาลต าบลนาเหรง 
วันที่ 3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2559 

 
 
 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดเุครื่องเขียนและอุปกรณ์ส าหรับ
ฝึกอบรมและป้ายชื้อ 

5,440.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 5,440.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 5,440.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 99/2559 
ลว. 6 กันยายน 2559 

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา)               
จ านวน 11 รายการ  
 
 

50,320.-  - ตกลงราคา 
 

น.ส.กมลวรรณ วัฒนสกลุ
พงศ์ 
ราคา 50,320.- บาท 

น.ส.กมลวรรณ วัฒนสกลุ
พงศ์ 
50,320.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 100/2559 
ลว. 8  กันยายน 2559 

3 จัดซื้ อน้ ามันเ ช่ือเพลิ ง(น้ ามันเบนซิน ) 
ส าหรับฝึกอบรมและสาธิตการดับเพลิง 
จ านวน 50 ลิตร 

1,608.50.- - ตกลงราคา หจก.นาเหรง                
โดยนายไมตรี ศรีวริักษ ์
ราคา 1,608.50.-บาท 

หจก.นาเหรง               
โดยนายไมตรี ศรีวริักษ ์
ราคา 1,608.50.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 101/2559 
ลว. 8 กันยายน 2559 

4 จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จ านวน 10 
ถัง , แก๊ส LPG ขนาด 15 ก.ก.  จ านวน 5 
ถัง 

9,500.- - ตกลงราคา 
 

ร้านโชคทวี อุปกรณด์ับเพลิง 
โดย นายมติรชา สารสา 
ราคา 9,500.- บาท 

ร้านโชคทวี อุปกรณด์ับเพลิง 
โดย นายมติรชา สารสา 
ราคา 9,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 102/2559 
ลว. 8 กันยายน 2559 

5 จัดซื้อชุด อปพร. จ านวน 40 ชุด
ประกอบด้วย ชุดเวส,เสื่อยืดสีด า,หมวก
เครื่องหมาย,เข็มขัด,รองเท้าจังเกิล้,ถุงเท้าสี
ด า ชุดละ 2500.- บาท 

100,000.- - ตกลงราคา ร้านดาวเครื่องแบบ 
โดยนางสมใจ หยูทองค า 
ราคา 100,000.- บาท 

ร้านดาวเครื่องแบบ 
โดยนางสมใจ หยูทองค า 
ราคา 100,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 103/2559 
ลว. 10 กันยายน 2559 

6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน จ านวน 30รายการ  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

43,896.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 43,896.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 43,896.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 104/2559 
ลว. 14  กันยายน 2559 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2tung6dbPAhXCuY8KHZGBB8IQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fxn--12cn8ed9c5ab5o.net%2F236-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3.-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3.html&usg=AFQjCNFmFfmPPBrS0Whh7TUnGianKYc-GA&sig2=3EYLOgYaV2s8BIC0GISPjg
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว            
จ านวน 10 รายการ 

6,644.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 6,644.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 6,644.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 105/2559 
ลว.14  กันยายน  2559 

8 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ 
(กองการศึกษา) 

9,950.- - ตกลงราคา สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
โดยนายวิษณุ  สุวรรมณ ี
ราคา 9,950.- บาท 

สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
โดยนายวิษณุ  สุวรรมณ ี
ราคา 9,950.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 106/2559 
ลว. 14 กันยายน  2559 

9 จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา 

14,900.- 18,000.- ตกลงราคา พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 14,900.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 14,900.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 107/2559 
ลว. 19 กันยายน  2559 

10 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจติอล 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

10,000.- 10,000.- ตกลงราคา พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 10,000.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 10,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 108/2559 
ลว. 20 กันยายน  2559 

11 จัดซื้อ สารเคมีก าจัดวัชพืช ชนิดเผาไหม ้
 ขนาด 5 ลิตร  จ านวน 1 แกลลอน 

600.- - ตกลงราคา นางสาวถาวร เกตุแก้ว 
ราคา 600.- บาท 

นางสาวถาวร เกตุแก้ว 
ราคา 600.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 110/2559 
ลว. 22 กันยายน  2559 

12 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ
(กองคลัง) 

24,440.- - ตกลงราคา หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 24,440.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 24,440.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 111/2559 
ลว. 26 กันยายน  2559 

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) 50,520.- - ตกลงราคา ร้านเอเอส การไฟฟ้า 
นางสาวกมลวรรณ์    วัฒน
สกุลพงศ ์
ราคา 50,520.- บาท 

ร้านเอเอส การไฟฟ้า 
นางสาวกมลวรรณ์    วัฒน
สกุลพงศ ์
ราคา 50,520.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 112/2559 
ลว. 26 กันยายน  2559 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 34 รายการ 
(กองคลัง) 

72,706.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 72,706.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 72,706.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 113/2559 
ลว. 26 กันยายน  2559 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-l8fy_tbPAhWCrI8KHXKVDwoQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.powerbuy.co.th%2Fd%2Fcamera&usg=AFQjCNF--QxjL56krJq7zLzG9K84EZAevw&sig2=Dy08TpzKSOOEvg4nDhW5aw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjomfzah9fPAhUFKY8KHXWjC0wQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fmed.mahidol.ac.th%2Fpoisoncenter%2Fth%2Fbulletin%2Fbul99%2Fv7n3%2FHerb&usg=AFQjCNHOgXTMQgjhF4bO83iLNAyaa2f88w&sig2=N0ksR6qADQ_0iHd4wYxlXA
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 21 
รายการ 
 

30,000.- - ตกลงราคา นางสาว เบญจพร 
 วัฒนสกุลพงศ์    
ราคา 30,000.-บาท 

นางสาว เบญจพร 
 วัฒนสกุลพงศ์    
ราคา 30,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 114/2559 
ลว. 27 กันยายน  2559 

16 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 
เครื่อง 

5,900.- 6,000.- ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 5,900.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 5,900.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 115/2559 
ลว. 28กันยายน  2559 

17 จัดซื้อตู้บานเลื้อน จ านวน 1 ตู ้ 6,000.- 8,000.- ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 6,000.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 6,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 116/2559 
ลว. 28 กันยายน  2559 

18  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) 4,300.- 4,300.- ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 4,300.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 4,300.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาคอมพิวเตอร์  2/2559 
ลว. 27 กันยายน  2559 

19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนดิ LED 
ขาวด า (18 หน้า/นาที)   
 

3,300.- 3,300.- ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 3,300.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 3,300.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาคอมพิวเตอร์  3/2559 
ลว. 28 กันยายน  2559 

20 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จ านวน 7 เคร่ือง เคร่ืองละ 3,100.-บาท 
 

21,700.- 3,200.-    
/ต่อเครื่อง 

ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 21,700.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 21,700.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาคอมพิวเตอร์  4/2559 
ลว. 28 กันยายน  2559 

21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 16000.-บาท 

32,000.- 16,000.-  
/ต่อเครื่อง 

ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 32,000.- บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 32,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาคอมพิวเตอร์  5/2559 
ลว. 28 กันยายน  2559 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&sa=X&espv=2&biw=1280&bih=958&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjG9OX4ndfPAhUXSY8KHbHrCZ0QsAQIIg
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

22 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ 
 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง 

 
 

22,000.- 

 
 

22,000.- 

 
 

ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 22,000.-บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 22,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาคอมพิวเตอร์  6/2559 
ลว. 28 กันยายน  2559 

2.เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ้ค ส าหรับงาน
ส านักงาน  1 เครื่อง 

16,000.- 16,000.- ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 16,000.-บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 16,000.-บาท 

3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 

7,900.- 7,900.- ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 7,900.-บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 7,900.-บาท 

4.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 

3,300.- 3,300.- ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 3,300.-บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 3,300.-บาท 

5.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 7900.- บาท 

15,800.- 7,900.-   
/ต่อเครื่อง 

ตกลงราคา 
 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 7,900.-บาท 

พรหมคีรีพาณิชย์  คอมฯ 
โดย น.ส.กัลยา ศรีอุดม 
ราคา 7,900.-บาท 

23 โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. 
1.ถ่ายเอกสารคูม่ือพร้อมปกและเย็บเลม่ 
จ านวน 94 แผ่น พร้อมเข้าเล่ม       
จ านวน 40 เล่ม 
2.ป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์โครงการฯ 
ขนาด 2 x 2.5 เมตร จ านวน 1 ป้าย 
3.พิมพ์วุฒิบัตร จ านวน 40 ชุด 

4,750.- - ตกลงราคา 
 

ร้านพิสิฐมเีดีย 
โดย นายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 4,750.-บาท 

ร้านพิสิฐมเีดีย 
โดย นายพสิิฐ สุวรรณคช 
ราคา 4,750.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 93/2559
ลว. 6 กันยายน  2559 

24 โครงการฝึกอบรมทบทวน  อปพร. 
จ้างเหมา อาหารวา่งและเครื่องดื่ม จ านวน 
50 คน 

18,750.- - ตกลงราคา 
 

นางปรีดา เส้นใหญ ่
ราคา 18,750.- บาท 

นางปรีดา เส้นใหญ ่
ราคา 18,750.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 94/2559
ลว. 7 กันยายน  2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

25 จ้างเหมาจัดท าดอกไม้สด จ านวน 1 ช่อ 600.- - ตกลงราคา น.ส.วิภาภรณ์ เชาวลิต 
ราคา 600.- บาท 

น.ส.วิภาภรณ์ เชาวลิต 
ราคา 600.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 95/2559
ลว. 7 กันยายน  2559 

26 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
30 ชุด ประกอบด้วย กาแฟ,น้ าดื่มบรรจุ
ถ้วย และขนม ชุดละ 25 บาท 

750.- - ตกลงราคา น.ส.อลิษา  สภุาพโรจน ์
ราคา 750.- บาท 

น.ส.อลิษา  สภุาพโรจน ์
ราคา 750.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 96/2559
ลว. 19 กันยายน  2559 

27 โครงการรื้อเสากลางห้องประชุมต้นเหรง
เทศบาลต าบลนาเหรง 

4,280.- 4,280.- ตกลงราคา นายด ารง  ไชยผล 
ราคา 4,280.- บาท 

นายด ารง  ไชยผล 
ราคา 4,280.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 97/2559
ลว. 21 กันยายน  2559 

28 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้าน
วังเลา หมู่ 2 ต าบลนาเหรง  

208,000.- 208,000.- ตกลงราคา หจก.ภูวนันท์ 
ราคา 208,000.- บาท 

หจก.ภูวนันท์ 
ราคา 208,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขท่ี 12/2559 
ลว. 1 กันยายน  2559 

29 โครงการซ่อมแซมถนนสายค านวณ-เพ็ง
จันทร์  หมู่ 6 ต าบลนาเหรง  

238,000.- 238,000.- ตกลงราคา หจก.แซนซันการโยธา 
ราคา 238,000.- บาท 

หจก.แซนซันการโยธา 
ราคา 238,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขท่ี 13/2559 
ลว. 9 กันยายน  2559 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไอ้ปลั๊ก 
หมู่ 9 ต าบลนาเหรง  

188,000.- 188,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 188,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 188,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2559 
ลว. 9 กันยายน  2559 

31 โครงการก่อสร้างบ่อน้ าผุด บ้านวังเลา หมู่ 
2 ต าบลนาเหรง 

153,000.- 153,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 153,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 153,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขท่ี 15/2559 
ลว. 9 กันยายน  2559 

32 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลนาเหรง  

42,000.- 42,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 42,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 42,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขท่ี 16/2559 
ลว. 14 กันยายน  2559 

33 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนวัดวังเลา หมู่ 2 ต าบลนาเหรง 

154,000.- 154,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 154,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ 
ราคา 154,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขท่ี 17/2559 
ลว. 14 กันยายน  2559 

34 โครงปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ 8 ต าบล  
นาเหรง 

157,000.- 157,000.- ตกลงราคา หจก.นครพรหม ก่อสรา้ง 
ราคา 157,000.- บาท 

หจก.นครพรหม ก่อสรา้ง 
ราคา 157,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้างเลขท่ี 18/2559 
ลว. 23 กันยายน  2559 


