
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕9 

 

ลําดบัที ่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จํานวน
ครั้ง 

รวมเงิน
งบประมาณ รวมราคากลาง 

รวมราคาที่
พิจารณาคดัเลือก 

วงเงินต่าํหรือ
ราคาสูงกว่าราคา
กลาง(+) ( -) 

หมายเหต ุ

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 5 62,758.- - 62,758.- -  
๒ จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 4 32,768.- - 32,768.- -  
๓ จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - .- -  
๔ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - -  

๕ จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๖ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๗ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ - - - - -  

๘ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ - - - - -  
 
       ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยวิธีปิดประกาศ 
        (  )   ไมไ่ด้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ......................... 
 
                  
          (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                      (นางปิ่นอนงค์  แซ่เฮง)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อําไพวรรณ)                         

                                                           ตําแหนง  ปลัดเทศบาล



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 
เทศบาลตําบลนาเหรง 

วันที่ 2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2559 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 13,680.- - ตกลงราคา 
 

หจก. กรุงไทยเปเปอร์ 
โดย นายประยูร  เงินพรหม 
ราคา 13,680.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร์ 
โดย นายประยูร  เงินพรหม 
ราคา 13,680.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 80/2559 
ลว. 7 กรกฎาคม 2559 

2 จัดซื้อหลอดไฟ B – 15  40 w  220-
230 v จํานวน 10 หลอด 
 

428.- - ตกลงราคา 
 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
โดย นางสาวกมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงค์ 
ราคา 428.- บาท 

ร้าน เอ เอส การไฟฟ้า 
โดย นางสาวกมลวรรณ       
วัฒนสกุลพงค์ 
ราคา 428.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 81/2559 
ลว. 21  กรกฎาคม 2559 

3 จัดซื้อพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง,ฐานเสาธง 4,200.- - ตกลงราคา หจก. กรุงไทยเปเปอร์ 
โดย นายประยูร  เงินพรหม 
ราคา 4,200.-บาท 

หจก. กรุงไทยเปเปอร์ 
โดย นายประยูร  เงินพรหม 
ราคา 4,200.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 82/2559 
ลว. 21 กรกฎาคม 2559 

4 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA 
จํานวน 6 หลอด 

39,000.- - ตกลงราคา 
 

ร้านท๊อปเชอร์วิส โอ เอ 2004 

ราคา 39,000.- บาท 
ร้านท๊อปเชอร์วิส โอ เอ 2004 

ราคา 39,000.- บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 83/2559 
ลว. 21 กรกฎาคม 2559 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา)      
จํานวน 18  รายการ 

5,450.- - ตกลงราคา ร้านประเสริฐภัณฑ์    
โดยนางจินตนา  ชูประเสริฐ 
ราคา 5,450.- บาท 

ร้านประเสริฐภัณฑ์    
โดยนางจินตนา  ชูประเสริฐ 
ราคา 5,450.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 83/2559 
ลว. 29 กรกฎาคม 2559 

6 จ้างเปลี่ยนโซ่เลื่อยยนต์  จํานวน 1 เส้น
รหัสครุภัณฑ์  068-55-0001   

560.- - ตกลงราคา 
 

นายสุรศักดิ์ เปาะทองคํา 
ราคา 560.- บาท 

นายสุรศักดิ์ เปาะทองคํา 
ราคา 560.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 88/2559 
ลว. 5  กรกฎาคม 2559 

7 จ้างเหมาช่างเขียนแบบ 25,548.- - ตกลงราคา 
 

นายภูริวิทย์  สุขสบาย 
ราคา 25,548.- บาท 

นายภูริวิทย์  สุขสบาย 
ราคา 25,548.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 89/2559 
ลว. 5  กรกฎาคม  2559 

8 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์              
Brother MFC – 9140 CDN 
รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0011  

4,500.- - ตกลงราคา สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวิษณุ สุวรรณมณี 
ราคา 4,500.- บาท 

สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวิษณุ สุวรรณมณี 
ราคา 4,500.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 90/2559 
ลว. 21 กรกฎาคม  2559 

9 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  การออก
เสียงประชามติ  
ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 
จํานวน 5 ป้าย 

2,160.- - ตกลงราคา ร้านพิสิฐ  มีเดีย        
โดยนายนายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 675.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย        
โดยนายนายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 675.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 91/2559 
ลว. 22 กรกฎาคม  2559 


