
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕9 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน

ครั้ง 
รวมเงิน

งบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือ

ราคาสูงกว่าราคา
กลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 12 136,859.80.- 49,590.- 135,449.80  - 1,410  
๒ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 5 695,950.49.- 540,000.- 694,950.49 - 1,000  
๓ จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - .- -  
๔ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - -  
๕ จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๖ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๗ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ - - - - -  

๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ - - - - -  
 
       ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  31 เดือน สิงหาคม  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 สิงหาคม 2559 
เทศบาลต าบลนาเหรง 

วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559 

 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุกีฬา จ านวน 4 รายการ 6,720.- - ตกลงราคา 
 

โดย นางเจริญสุข         
วัฒนสกุลพงค ์
ราคา 6,720.-บาท 

โดย นางเจริญสุข         
วัฒนสกุลพงค ์
ราคา 6,720.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 85/2559 
ลว. 2 สิงหาคม 2559 

2 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ               
จ านวน 4 รายการ  
- ไมโครโฟนแบบสาย 2 ชุด 
- ขาไมค์ตั้งพ้ืน จ านวน 1 อัน 
- คอสวมไมโครโฟน จ านวน 4 อัน 
- สายไมโครโฟน จ านวน 1 เส้น 

6,740.- - ตกลงราคา 
 

ร้านเมืองคอน อีเล็คทรอนิคส์  
ราคา 6,740.-บาท 

ร้านเมืองคอน อีเล็คทรอนิคส์  
ราคา 6,740.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 87/2559 
ลว. 8  สิงหาคม 2559 

3 จัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
จ านวน 2 รายการ 

4,119.50.- - ตกลงราคา ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
โดย นางสาวกมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงค ์
ราคา 4,119.50.-บาท 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
โดย นางสาวกมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงค ์
ราคา 4,119.50.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 88/2559 
ลว. 8 สิงหาคม 2559 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 13,062.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 13,062.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 13,062.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 89/2559 
ลว. 10 สิงหาคม 2559 

5 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ               
จ านวน 8 รายการ 

15,718.30.- - ตกลงราคา ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
โดย นางสาวกมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงค ์
ราคา 15,718.30.- บาท 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
โดย นางสาวกมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงค ์
ราคา 15,718.30.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 90/2559 
ลว. 10 สิงหาคม 2559 

6 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 2 รายการ              
-ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบรอบ70 ป ี
-ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 

10,880.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 10,880.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 10,880.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 91/2559 
ลว. 10  สิงหาคม 2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 2รายการ 
- หมึกคอมพิวเตอร์ TN-261 CL(สีด า) 
-หมึกคอมพิวเตอร์ Laser Jet 35 A 

11,020.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 11,020.- บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 11,020.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 92/2559 
ลว.10  สิงหาคม  2559 

8 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  
-เก้าอี้ท างาน ระดับ 3-6 (แบบล้อเลื่อน)  

7,000.- - ตกลงราคา หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 7,000.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร ์
โดย นายประยรู  เงินพรหม 
ราคา 7,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 94/2559 
ลว. 19 สิงหาคม  2559 

9 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
หมายเลขทะเบียน 1 กฒ 8621 นศ. 
-น้ ามันเบนซิน จ านวนเงิน 500.- บาท 
-น้ ามัน 4 T  จ านวนเงิน 100.- บาท 

600.- - ตกลงราคา หจก.นาเหรง             
โดยนายไมตรี ศรีวิรักษ์ 
ราคา 600.- บาท 

หจก.นาเหรง             
โดยนายไมตรี ศรีวิรักษ์ 
ราคา 600.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 95/2559 
ลว. 22 สิงหาคม  2559 

10 จัดซื้อผ้าม่าน จ านวน 3 ห้อง 35,000.- 33,590.- ตกลงราคา ร้านตากสินผ้าม้าน 
โดยนางสาวอัฉราภรณ์  คีรี
เพ็ชร 
ราคา 33,590.- บาท 

ร้านตากสินผ้าม้าน 
โดยนางสาวอัฉราภรณ์  คีรี
เพ็ชร 
ราคา 33,590.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 97/2559 
ลว. 23 สิงหาคม  2559 

11 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
หมายเลขทะเบียน 81-9286 นศ. 
 
 

10,000.- - ตกลงราคา หจก.นาเหรง             
โดยนายไมตรี ศรีวิรักษ์ 
ราคา 10,000.-บาท 

หจก.นาเหรง             
โดยนายไมตรี ศรีวิรักษ์ 
ราคา 10,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 98/2559 
ลว. 30 สิงหาคม  2559 

12 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 16,000.- 16,000.- ตกลงราคา พรมคีรีพาณิชย์ คอมพิวเตอร์ 
 

พรมคีรีพาณิชย์ คอมพิวเตอร์ 
ราคา 16,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาซื้อ  1/2559 
ลว. 20 สิงหาคม  2559 

13 โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเฉลิม-
ดอนวัน  หมู่ที่ 6 ต.นาเหรง 

541,000.- 540,000.- ตกลงราคา หจกภูอนันต ์
โดยนายจุติพร หนูคง 
ราคา 540,000.- บาท 

หจกภูอนันต ์
โดยนายจุติพร หนูคง 
ราคา 540,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง 11/2559 
ลว. 17 สิงหาคม 2559 

14 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (FR) 
ส าหรับหน่วยกู้ชีพเทศบาลต าบลนาเหรง 

123,200.- - ตกลงราคา นายคาวุต ดอกมาล ี
ราคา 123,200.- บาท 

นายคาวุต ดอกมาล ี
ราคา 123,200.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 1/2559 
ลว.22 สิงหาคม 2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

15 จ้างท าป้ายไวนิลคู่พระบรมฉายาลักษณ์
สม เด็ จพระนาง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  พระบรม                
ราชินีนาถ และ พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ขนาดไม่น้อยกว่า 4 X 8.5 เมตร 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 ผืน 

17,000.- - ตกลงราคา ร้านพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพสิิฐ  สุวรรณคช   
ราคา 17,000.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพสิิฐ  สุวรรณคช   
ราคา 17,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 92/2559 
ลว. 8 สิงหาคม 2559 

16 เช็คระยะ 310,000  กิโลเมตร 
รถยนต์ส่วนกลาง                     
หมายเลขทะเบียน   กง-9067 นศ 

7,479.84.- - ตกลงราคา 
 

บริษัท โตโยต้า   
นครศรีธรรมราช จ ากัด 
ราคา 7,479.84.-บาท 

บริษัท โตโยต้า   
นครศรีธรรมราช จ ากัด 
ราคา 7,479.84.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

เลขท่ีหนังสือส่ง 56501/498 
ลว. 2 สิงหาคม 2559 

17 เปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง      
หมายเลขทะเบียน กง-9067 นศ 
 

7270.65.- - ตกลงราคา 
 

บริษัท โตโยต้า   
นครศรีธรรมราช จ ากัด 
ราคา 7270.65.-บาท 

บริษัท โตโยต้า   
นครศรีธรรมราช จ ากัด 
ราคา 7270.65.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

เลขท่ีหนังสือส่ง 56501/498 
ลว. 11 สิงหาคม 2559 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4an65YjPAhXBto8KHSfeDVYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.toyota.co.th%2Fcustomerservice%2Findex.php%3Fapp%3Dservice_center%26fnc%3Ditem%26service_center_id%3D275%26page%3D15&usg=AFQjCNHDi2vDa8ZxxI7Kc5j_UQwvPQuWrg

