
งบหน้าสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประจ าเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕9 

 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน

ครั้ง 
รวมเงิน

งบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาที่

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ าหรือ

ราคาสูงกว่าราคา
กลาง(+) ( -) 

หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา 
จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา 
จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา 
จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ 

3 
3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

114,250.-  
926,567.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

114,250.-  
926,567.- 

.- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
       ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.1 ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9  
        ( / )  เผยแพร่เมื่อวันที่  4 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  โดยวธิีปิดประกาศ 
        (  )   ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่เหตุเพราะ......................... 
 
                  
          (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ         (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ           (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 
                      (นางปิน่อนงค์  แซ่เฮง)                                         (นางสวนีย์  อักษรกาญจน์)                                                (นายสุรศักดิ์  วงษ์อ าไพวรรณ)                                                                                  

                                                           ต าแหนง  ปลัดเทศบาล



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 
เทศบาลต าบลนาเหรง 

วันที่ 4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2559 

 
 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 16 รายการ 3,145.- - ตกลงราคา 
 

ร้าน ประเสริฐภณัฑ ์
ราคา 3,145.- บาท 

ร้าน ประเสริฐภณัฑ ์
ราคา 3,145.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 77/2559 
ลว. 3 ,ม.ิย  59 

2 จัดซื้อเช่าเต้น โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง  
ตามโครงการแข่งขันกีฬาต าบลนาเหรง 

50,000.- - ตกลงราคา 
 

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว 
ราคา 50,000.- บาท 

นายอนุวัฒน์ ยิ้มแก้ว 
ราคา 50,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 78/2559 
ลว. 3 ,ม.ิย  59 

3 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น         
ถ้วยรางวัล และของรางวัล  ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต าบลนาเหรง 

61,105.- - ตกลงราคา 
 

นางเจริญสุข          
วัฒนสกุลพงค ์         
ราคา 61,105.- บาท 

นางเจริญสุข          
วัฒนสกุลพงค ์         
ราคา 61,105.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการซื้อ 79/2559 
ลว. 3 ,มิ.ย  59 

4 จ้างเหมาบุคคลเพื่อควบคุมดูแลระบบ
น้ าประปาของเทศบาลต าบลนาเหรง ตังแต่
เดือน มิถุนายน – กันยายน 2559 เดือน
ละ 8,000.- บาท) 

31,466.- - ตกลงราคา นายสุนทร นินทะผล 
ราคา  31,466.- บาท 

สุนทร นินทะผล 
ราคา  31,466.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 78/2559 
ลว. 2 ,มิ.ย  59 

5 จ้าง ถ่ายเอกสารแผนท่ีภาษี 2560-
2562 พร้อม เข้าเล่ม ใสส่ันรดูและปกสี 
จ านวน 55 เล่ม ๆละ  65 บาท 

3,575.- - ตกลงราคา นายทรงศักดิ์ วุฒิมานพ 
ราคา 3,575.- บาท    

นายทรงศักดิ์ วุฒิมานพ 
ราคา 3,57 5.- บาท    

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 79/2559 
ลว. 2  มิ.ย.  59 
 

6 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ  จ านวน 1 
ป้าย  ขนาด 1.5 เมตร  x 3 เมตร  
ราคา 675 บาท       
จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 3 ป้าย  ขนาด 
1.20 เมตร  x 2.4 เมตร ราคา 
1,296.-บาท โครงการ แข่งขันกีฬา
ต าบลนาเหรง 

1,971.- - ตกลงราคา ร้านพิสิฐ  มีเดีย       โดย 
นายนายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 1,971.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย       โดย 
นายนายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 1,971.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 80/2559 
ลว. 2  มิ.ย.  59 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

7 จ้างเหมาปรบัปรุง จัดท า ดูแล ท าความ
สะอาดสนามฟุตบอล สนามวอลเล่ย์บอล 
สนามตระกร้อ สนามเปตอง และกรีฑา 
ตั้งแต่วันท่ี 11-15 มิถุนายน 2559 

35,000.- - ตกลงราคา นายนิพล เชาวลติ 
ราคา 35,000.- บาท 

นายนิพล เชาวลติ 
ราคา 35,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 81/2559 
ลว. 3  มิ.ย.  59 
 

8 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการ “รักน้ า          
รักป่า รักแผ่นดิน”ตามโครงการสายธาร
พระบารมี 7 รอบ  ราชินี  70 ปี 
ครองราชย์  จ านวน 1 ป้าย  ขนาด 1.5 
เมตร  x 3 เมตร 

675.- - ตกลงราคา 
 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย       โดย 
นายนายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 675.- บาท 

ร้านพิสิฐ  มีเดีย       โดย 
นายนายพิสิฐ  สุวรรณคช 
ราคา 675.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 82/2559 
ลว. 3 ,ม.ิย  59 

9 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถจักรยายยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กษษ 50 นศ. 

1,450.- - ตกลงราคา นายสมปราชญ์ ทองอยู่ 
ราคา 1,450.- บาท 

นายสมปราชญ์ ทองอยู ่
ราคา 1,450.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 83/2559 
ลว. 8 ,ม.ิย  59 

10 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์  รหสั ครุภณัฑ์ 478-
52-006 

780.- - ตกลงราคา สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวิษณุ สุวรรณมณ ี
ราคา 780.- บาท 

สุวรรณมณี คอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส 
โดย นายวิษณุ สุวรรณมณ ี
ราคา 780.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 84/2559 
ลว. 8 ,ม.ิย  59 

11 จ้างถ่ายเอกสารแบบระวางท่ีดิน ขนาด A1 
พร้อมสแกนใส่แผ่นบันทึกข้อมูล (แผ่นซีดี) 

1,050.- - ตกลงราคา นายจิระ เชาวลิต 
ราคา 1,050.- บาท 

นายจิระ เชาวลิต 
ราคา 1,050.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 86/2559 
ลว. 3 ,ม.ิย  59 

12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1
เครื่อง (รหัสครุภณัฑ์ 420-49-0007 

1,100.- - ตกลงราคา นายปัญญา ลายพิม 
ราคา 1,100.- บาท 

นายปัญญา ลายพิม 
ราคา 1,100.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

บันทึกตกลงการจ้าง 87/2559 
ลว. 3 ,ม.ิย  59 

13 โครงการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์      
หมู่ที่ 1  ต. นาเหรง 

150,000.- 150,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 150,000.- บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 150,000.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  7/2559 
ลว. 3 ,ม.ิย  59  

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองสัน 
หมู่ที่ 9  ต. นาเหรง 

177,500.- 177,500.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 177,500.-บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 177,500.- บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  8/2559 
ลว. 8 ,ม.ิย  59  

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นกิตติ
ศักดิ์ – นายประเสริฐ  หมู่ที่ 1 ต.นาเหรง 

276,000.- 276,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 276,000.-บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 276,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  9/2559 
ลว. 8 ,ม.ิย  59  
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ 

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนาย
พร้อม – นายสุคนธ์ หมู่ที่ 7 ต. นาเหรง 

246,000.- 246,000.- ตกลงราคา หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 276,000.-บาท 

หจก.ท่าหินธุรกิจ โดย 
นายกชกร ขับกล่อมส่ง 
ราคา 276,000.-บาท 

เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาจ้าง  10/2559 
ลว. 8 ,ม.ิย  59  


