
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาเหรง 
เรื่อง  สรปุผลการพจิารณาดําเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจําเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕61 

.................................................. 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๙ (8) 
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆของทางราชการให้ประชาชนรับทราบ เพ่ือให้เกิด
ความโป่รงใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทําการรายงานสรุปผลการ
พิจารณาดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1  น้ัน 

  ในการน้ี  เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ดําเนินการ               
ตามแบบ  สขร.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลนาเหรง 
ประจําเดือน  มกราคม 2561  โดยรายละเอียดตามแบบ  สขร.๑  ที่แนบท้ายประกาศฉบับน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61 

 
 
 
             

       (นายสุรศักด์ิ   วงษ์อําไพวรรณ) 
      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

       นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบหนา้สรปุผลการพจิารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลตาํบลนาเหรง  อําเภอนบพติาํ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจําเดือน มกราคม ๒๕61 

 
ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนครั้ง รวมเงินงบประมาณ รวมราคากลาง รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ําหรือราคาสูง
กว่าราคากลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
2 จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - - - - -  
3 จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  

4 จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - - - - -  

5 จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 64,655.00 64,655.00 64,655.00 -  

6 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 579,333.97 579,333.97 579,333.97 -  
 
       ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕60  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  โดยวิธีปิดประกาศ 
        (  )   ไมไ่ด้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ.........................  
 
 
                  
                  
        (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                     (นางธารินี   อาจนรา)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อําไพวรรณ)                           

                                                        ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 

 



สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2561 
เทศบาลตําบลนาเหรง 

วันที่  2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุสาธิต ตามโครงการประชุม
สัญจรคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด/
กลุ่มเกษตรกร/ผู้นําชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑๑,๘๕๕.- ๑๑,๘๕๕.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา ๑๑,๘๕๕.- บาท 

หจก.กรุงไทยเปเปอร์ 
ราคา ๑๑,๘๕๕.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 17/2561 
ลว. 17 มกราคม 2561 

2 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล 

39,000.- 39,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ท๊อป เซอร์วสิ โอ.เอ. ๒๐๐๔ 

โดยนายสราวุธิ  เกษม 
ราคา 39,000.-บาท 

ท๊อป เซอร์วสิ โอ.เอ. ๒๐๐๔ 

โดยนายสราวุธิ  เกษม 
ราคา 39,000.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2561 
ลว. 25 มกราคม 2561 

3 จัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนและตั้ง
ศูนย์ถ่วงล้อ สําหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน  กน 5760 นศ 

๑๑,๘๐๐.- ๑๑,๘๐๐.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

อู่มุยกลการ  
โดยนายสุจินต์ เปาะทองคํา 

ราคา ๑๑,๘๐๐.- บาท 

อู่มุยกลการ  
โดยนายสุจินต์ เปาะทองคํา 

ราคา ๑๑,๘๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 
ลว. 25 มกราคม 2561 

4 จ้ า ง ซ่อมบํ า รุ ง รถยน ต์ส่ วนกลาง 
ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น  ก ง  9067 
นครศรีธรรมราช 

9,144.22.- 9,144.22.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โตโยต้านครศรี
ธรรมราช จํากัด 
ราคา 9,144.22.- บาท 

บริษัท โตโยต้านครศรี
ธรรมราช จํากัด 
ราคา 9,144.22.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 32/2561 
ลว. 15 มกราคม 2561 

5 จ้ า ง ทํ าป้ าย ไวนิ ลประชาสั ม พัน ธ์
โครงการฯ ขนาด 1.2x2.4 เมตร 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ญ จ ร
คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด/กลุ่ม
เ ก ษ ต ร ก ร / ผู้ นํ า ชุ ม ช น  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

432.- 432.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

นายพิสิฐ สุวรรณคช 
ราคา 432.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2561 
ลว. 17 มกราคม 2561 

6 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชนตําบลนาเหรง  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

72,000.- 72,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายธีระชัย  นวลนิ่ม 
ราคา 72,0๐๐.- บาท 

นายธีระชัย  นวลนิ่ม 
ราคา 72,0๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2561 
ลว. 18 มกราคม 2561 

7 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ 
ICT ชุมชนตําบลนาเหรง  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

72,000.- 72,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปุณยาพร  ชัยมงคล 

ราคา 72,0๐๐.- บาท 
นางสาวปุณยาพร  ชัยมงคล 

ราคา 72,0๐๐.- บาท 
เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2561 
ลว. 18 มกราคม 2561 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8 จ้ า ง ทํ าป้ าย ไวนิ ลประชาสั ม พัน ธ์
โครงการฯ ขนาด 1.5x3.00 เมตร 
ตามโครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

675.- 675.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 72,0๐๐.- บาท 

นายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 72,0๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2561 
ลว. 29 มกราคม 2561 

9 จ้างเหมาผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับต้น 
(FR) สําหรับหน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบล
นาเหรง ชุดที่ 1 

96,000.- 96,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางอาลิวรรณ  ศรีวิสุทธิ์ 
ราคา 96,000.-  บาท 

นางอาลิวรรณ  ศรีวิสุทธิ์ 
ราคา 96,000.-  บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2561 
ลว. 31 มกราคม 2561 

10 จ้างเหมาผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับต้น 
(FR) สําหรับหน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบล
นาเหรง ชุดที่ 2 

96,000.- 96,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอาคม  เกตุแก้ว 
ราคา 96,000.- บาท 

นายอาคม  เกตุแก้ว 
ราคา 96,000.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561 
ลว. 31 มกราคม 2561 

11 จ้างเหมาผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับต้น 
(FR) สําหรับหน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบล
นาเหรง ชุดที่ 3 

97,600.- 97,600.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายประคอง  ดอกบัว 
ราคา 97,600.-บาท 

นายประคอง  ดอกบัว 
ราคา 97,600.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2561 
ลว. 31 มกราคม 2561 

12 จ้างเหมาผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินระดับต้น 
(FR) สําหรับหน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบล
นาเหรง ชุดที่ 4 

97,600.- 97,600.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายคาวุต  ดอกมาลี 
ราคา 97,600.-บาท 

นายคาวุต  ดอกมาลี 
ราคา 97,600.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2561 
ลว. 31 มกราคม 2561 

13 จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9286 
นครศรีธรรมราช 

16,230.- 16,230.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางอาภรณ์  ไกรพลรักษ์ 
ราคา 16,230.- บาท 

นางอาภรณ์  ไกรพลรักษ์ 
ราตา 16,230.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความ  (กองช่าง)      
ลว. 10 มกราคม 2561 
(ระเบียบข้อ 79 (2) ) 

14 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์-ตู้เย็น         
รหัสครุภัณฑ์ 539-42-0001 

1,200.- 1,200.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโรงเหล็กแอร์ 
ราคา 1,200.- บาท 

ร้านโรงเหล็กแอร์ 
ราตา 1,200.- บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความ  (สํานักปลัด)      
ลว. 8  มกราคม 2561 
(ระเบียบข้อ 79 (2) ) 

15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง 
กง 9067 นครศรีธรรมราช         
รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0001 

20,452.75.- 20,452.75.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางอาภรณ์  ไกรพลรักษ์ 
ราคา 20,452.75.- บาท

นางอาภรณ์  ไกรพลรักษ์ 
ราตา 20,452.75.-บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความ  (สํานักปลัด)      
ลว. 11  มกราคม 2561 
(ระเบียบข้อ 79 (2) ) 
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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (บันไดไม้ไผ่) 2,000.- 2,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปิยฉัตร วรรณรัตน์ 
ราคา 2,000.- บาท 

 

นางสาวปิยฉัตร วรรณรัตน์ 
ราคา 2,000.- บาท 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกข้อความ  (กองช่าง)      
ลว. 11  มกราคม 2561 

(ระเบียบข้อ 79 (2) ) 


