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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๕8 

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

1. จัดจางทําปายไวนิลและปายพิธีเปดการ
แขงขันโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล
ประจําป 2558 

2,364.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
150/2558 

ลว. 6 พ.ค. 58 

รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

2,364.- รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

2,364.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการจัดการแขงขัน
ถวยรางวัลและของรางวัลเพ่ือใชตาม
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล 
ประจําป 2558 

37,190.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย 

151/2558 
ลว. 6 พ.ค. 58 

นางเจริญสุข  วัฒนสกุลพงศ 37,190.- นางเจริญสุข  วัฒนสกุลพงศ 37,190.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

3. เชาเต็นท โตะ เกาอี้ และเครื่องเสียงเพ่ือใช
ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล
ประจําป 2558 

50,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง 
152/2558 

ลว. 6 พ.ค. 58 

นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 50,000.- นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 50,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

4. จางเหมาปรับปรุง จัดทํา ดูแล ทําความ
สะอาดสนามฟุตบอล สนามวอลเลยบอล 
และสนามตะกรอ  

15,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
153/2558 

ลว. 6 พ.ค. 58 

นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 15,000.- นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 15,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

5. จัดซ้ือนํ้าด่ืม นํ้าแข็ง และวัสดุในการจัดการ
แขงขันกีฬาพ้ืนบาน เพ่ือใชตามโครงการ
จัดการแขงขันกีฬาตําบล ประจําป 2558 

9,150.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย  

154/2558 
ลว. 6 พ.ค. 58 

นางถาวร  เกตุแกว 9,150.- 
 

นางถาวร  เกตุแกว 9,150.- 
 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

6. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ
ขยายบทบาทศูนยซอมสราง (Fix it 
center) ประจําป 2558 

450.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
156/2558 

ลว. 26 พ.ค. 58 

รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

450.- รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

450.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
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ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

7. คาเชาเต็นท โตะ เกาอี้ เพ่ือใชตามโครงการ
ขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  
(Fix it center) 

1,600.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง
157/2558 

ลว. 26 พ.ค. 58 

นายฉัตรชัย  มีบุญมาก 1,600.- นายฉัตรชัย  มีบุญมาก 1,600.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

8. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ
ขยายบทบาทศูนยซอมสราง               
(Fix it center) ประจําป 2558 

450.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง
158/2558 

ลว. 26 พ.ค. 58 

รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

450.- รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

450.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

9. จางเหมาทําอาหารและอาหารวาง ตาม
โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง     
(Fix it center)  

12,150.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
159/2558 

ลว. 26 พ.ค. 58 

นางหนูจีบ  ทองเกิด 12,150.- นางหนูจีบ  ทองเกิด 12,150.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

10. 
 
 
 

จางเหมาตามโครงการการดําเนินงานระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency 
Medical Service – EMS) ของเทศบาล
ตําบลนาเหรง 

97,600.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
160/2558 

ลว. 26 พ.ค. 58 

นายประสิทธ์ิ  คงแคลวภัย 97,600.- นายประสิทธ์ิ  คงแคลวภัย 97,600.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

11. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ
เทศบาลตําบลนาเหรง 

300.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง
161/2558 

ลว. 29 พ.ค. 58 

รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

300.- รานพิสิฐ  มีเดีย  
โดยนายพิสิฐ  สุวรรณคช  

300.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

12. โครงการซอมแซมถนน หมูท่ี 1 – หมูท่ี 9 
จํานวน 44 สาย 

585,830.- สอบราคา 
สัญญาจาง 
14/2558 

ลว.8 พ.ค. 58 

นางจุฑาวดี  บุญสนอง 545,830.- นางจุฑาวดี  บุญสนอง 545,830.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีสอบราคา 
 

13. โครงการขยายทอเมนจายนํ้าประปา     
บานนาเหรง หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง 

136,500.- สอบราคา 
สัญญาจาง 
15/2558 

ลว.12 พ.ค. 58 

หจก.เรืองโรจนคอนสตรัคชั่น
และพันธุยาง โดย นางจุฑาวดี  
บุญสนอง (ผูรับมอบอํานาจ) 

136,000.- หจก.เรืองโรจนคอนสตรัคชั่น
และพันธุยาง โดย นางจุฑาวดี  
บุญสนอง 

135,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีสอบราคา 
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         (ลงช่ือ) 
                                                                                                                                                                                             (นายจริน  รักสนิท) 
                                                                                                                                                                                       นายกเทศมนตรตีําบลนาเหรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

14. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ
บาดาล หมูท่ี 4 ตําบลนาเหรง 

453,300.- สอบราคา 
สัญญาจาง
16/2558 

ลว. 20 พ.ค. 58 

รานปรีชาการบาดาล 
โดย นายเดโช  กําลังเกื้อ 

453,300.- รานปรีชาการบาดาล 
โดย นายเดโช  กําลังเกื้อ 

452,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีสอบราคา 
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