
 
 

แบบ  สขร.1 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๕8 
เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

1. จัดซ้ือชุดกีฬาและวัสดุท่ีใชสําหรับการ
แขงขัน จํานวน 4 รายการ เพ่ือสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาฟุตบอลนํ้าตกคัพ 

8,070.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย 

113/2558 
ลว. 3 มี.ค. 58 

นางเจริญสุข  วัฒนสกุลพงศ 8,070.- นางเจริญสุข  วัฒนสกุลพงศ 8,070.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

2. จางเหมาตามโครงการการดําเนินงาน
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

97,600.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง 
114/2558 

ลว. 9 มี.ค. 58 

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

3. จัดซ้ือถังยะ 100 ใบ 99,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย

115/2558 
ลว. 9 มี.ค. 58 

บริษัท เกสรพลาสติก
อุตสาหกรรม โดย  
นางสาวรุงรดา  รัตนพันธ 

99,000.- บริษัท เกสรพลาสติก
อุตสาหกรรม โดย  
นางสาวรุงรดา  รัตนพันธ 

99,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

4. จางเหมาปรับปรุง ระบบประปา ม.6  96,700.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
116/2558 

ลว. 11 มี.ค. 58 

นางจุฑาวดี  บุญสนอง 96,700.- นางจุฑาวดี  บุญสนอง 96,700.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

5. จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 12,760.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย  

117/2558 
ลว. 13 มี.ค. 58 

หจก.กรุงไทยเปเปอร 
โดย นายประยูร เงินพรหม 

12,760.- 
 

หจก.กรุงไทยเปเปอร 
โดย นายประยูร เงินพรหม 

12,760.- 
 

เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

6. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 850.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
118/2558 

ลว. 16 มี.ค. 58 

นายพิสิฐ  สุวรรณคช  850.- นายพิสิฐ  สุวรรณคช  850.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
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ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

7. จางทําปายประชาสัมพันธโครงการอบรม
เสริมสรางความรูความเขาใจในการดูแล
สุขภาพอนามัยผูสูงอายุและศึกษาดูงาน 

450.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง
119/2558 

ลว. 16 มี.ค. 58 

นายพิสิฐ  สุวรรณคช  450.- นายพิสิฐ  สุวรรณคช  450.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

8. จางทําอาหารและอาหารวาง โครงการ
อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยผูสูงอายุและศึกษา     
ดูงาน ประจําป 2558 

6,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง
120/2558 

ลว. 16 มี.ค. 58 

นางปรีดา  เสนใหญ 6,000.- นางปรีดา  เสนใหญ 6,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

9. จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการอบรม
เสริมสรางความรูฯ ประจําป 2558 

3,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย 

121/2558 
ลว. 16 มี.ค. 58 

หจก.กรุงไทยเปเปอร 
โดย นายประยูร  เงินพรหม 

3,000.- หจก.กรุงไทยเปเปอร 
โดย นายประยูร  เงินพรหม 

3,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

10. 
 
 
 

จางเหมารถทัวรปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 
โครงการอบรมเสริมสรางความรูฯ ประจําป 
2558 

65,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
122/2558 

ลว. 16 มี.ค. 58 

นายปรีชา  บริรักษ 65,000.- นายปรีชา  บริรักษ 65,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

11. จางเปล่ียนอะไหลรถจักรยานยนต 
หมายเลขทะเบียน คธพ 298 นศ 

1,030.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง
123/2558 

ลว. 24 มี.ค. 58 

นายเสรีย  แสงมณี 1,030.- นายเสรีย  แสงมณี 1,030.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

12. จางเปล่ียนอะไหลรถยนต หมายเลข
ทะเบียน 81-3996 นศ 

11,500.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง 
124/2558 

ลว.24 มี.ค. 58 

นายวรรณะ  ปานปลอด 11,500.- นายวรรณะ  ปานปลอด 11,500.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

13. จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 32,040.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง 
125/2558 

ลว.31 มี.ค. 58 

นายศิริชัย  คีรีเพชร 32,040.- นายศิริชัย  คีรีเพชร 32,040.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
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ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

14. จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 32,040.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง
126/2558 

ลว. 31 มี.ค. 58 

นายสุจินต  อินทะสา 32,040.- นายสุจินต  อินทะสา 32,040.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

15. จางทําอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับ 
ผูสูงอายุ 

5,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย 

127/2558 
ลว. 31 มี.ค. 58 

นางหนูจีบ  ทองเกิด 5,000.- นางหนูจีบ  ทองเกิด 5,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

16. 
 
 
 

จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ 
และปายไวนิลโครงการ 

2,994.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง  
128/2558 

ลว. 31 มี.ค. 58 

นายพิสิฐ  สุวรรณคช 2,994.- นายพิสิฐ  สุวรรณคช 2,994.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

17. เชาเต็นท โตะ เกาอี้ และเครื่องเสียง 17,400.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงเชา
129/2558 

ลว. 31 มี.ค. 58 

นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 17,400.- นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 17,400.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

18. จางเหมาจัดตกแตงสถานท่ี 9,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงจาง 
130/2558 

ลว.31 มี.ค. 58 

นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 9,000.- นายอนุวัฒน  ยิ้มแกว 9,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

19. จัดซ้ือของรางวัลผูสูงอายุ 10,000.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย 

131/2558 
ลว.31 มี.ค. 58 

นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ 10,000.- นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ 10,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
 

20. 
 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ  6,900.- ตกลงราคา 
บันทึกตกลงซ้ือขาย 

132/2558 
ลว.31 มี.ค. 58 

นางเจริญสุข วัฒนสกุลพงศ 6,900.- นางเจริญสุข  วัฒนสกุลพงศ 6,900.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
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         (ลงช่ือ) 
                                                                                                                                                                                             (นายจริน  รักสนิท) 
                                                                                                                                                                                       นายกเทศมนตรตีําบลนาเหรง 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลําดับที ่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง 
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

14. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  
ม.8 ต.นาเหรง 

916,800.- สอบราคา 
สัญญาจาง
8/2558 

ลว. 6 มี.ค. 58 

หจก.อนุการกอสราง 
โดย นางประนอม  คูประดิษฐ 

915,000.- หจก.อนุการกอสราง 
โดย นางประนอม  คูประดิษฐ 

915,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีสอบราคา 
 

15. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ
บาดาล ม.3 ต.นาเหรง 

1,007,000.- สอบราคา 
สัญญาจาง 
9/2558 

ลว. 19 มี.ค. 58 

หจก.พี.เอ็น.รุงเรือง 
โดย นายเจนภพ  กําลังเกื้อ 
หจก.เรืองโรจนคอนสตรัคชั่น
และพันธุยาง 
โดย นายศุภเชษฐ บุญสนอง 
 

1,005,500.- 
 

1,007,000.- 

หจก.พี.เอ็น.รุงเรือง 
โดย นายเจนภพ  กําลังเกื้อ 

1,005,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีสอบราคา 
 

16. 
 
 
 

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบ
บาดาล ม.9 ต.นาเหรง 

346,700.- สอบราคา 
สัญญาจาง  
10/2558 

ลว. 31 มี.ค. 58 

หจก.อนุการกอสราง 
โดย นางประนอม  คูประดิษฐ 
หจก.เรืองโรจนคอนสตรัคชั่น
และพันธุยาง 
โดย นายศุภเชษฐ  บุญสนอง 

346,700.- 
 

345,000.- 

หจก.เรืองโรจคอนสตรัคชั่น 
และพันธุยาง 
โดย นายศุภเชษฐ  บุญสนอง 

345,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีสอบราคา 
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