
แบบ  สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและน้ําดื่ม เพื่อเลี้ยงเด็กพิการ
และผู้ปกครองที่มาดูแลเด็กพิการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  
 

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 147,500.00 บาท 

ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 147,500.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
1/2563 

ลว.1 ต.ค.62 

2 จ้างคนงานประปา กองช่าง 111,600.00 111,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 193,000.00 บาท 

ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 193,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง 
 2/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 
3 จ้างคนขับรถตักหน้า-ขุดหลัง 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารี  จันทร์พุ่ม 

เป็นเงิน 54,000.00 บาท 
นางสาวอารี  จันทร์พุ่ม 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
3/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 
4 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กอง

คลัง 
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  พรหมดวง 

เป็นเงิน 108,000.00 บาท 
นายไพรัช  พรหมดวง 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
4/2563 

ลว.7 ต.ค. 62 
5 จ้างคนงานทั่วไป  

(จัดเก็บรายได้ หน่วยงานกองคลัง) 
54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  โบศรี 

เป็นเงิน 108,000.00 บาท 
นายสัญญา  โบศรี 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง บันทึกตกลงจ้าง 
1/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 
6 จัดซื้อวัสดุหินคลุก หินผุ และหินฝุ่น 

เพื่องานซ่อมแซมถนน 
147,500.00 147,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 147,500.00 บาท 
ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 147,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
8/2563 

ลว.23 ธ.ค.62 
7 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนาย

แสงพัฒนา 
193,000.00 193,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 193,000.00 บาท 
ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 193,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
3/2563 

ลว.24 ธ.ค. 62 
8 จ้างคนงานทั่วไป 

(เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์เด็กพิการและ
ฟื้นฟู ต.ชะเมา) 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารี  จันทร์พุ่ม 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

นางสาวอารี  จันทร์พุ่ม 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง บันทึกตกลงจ้าง 
4/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 พนักงานจ้างทั่วไป 
ยาม 

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  พรหมดวง 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

นายไพรัช  พรหมดวง 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง สัญญาจ้าง 1/2563 
ลว.1 ต.ค. 62 

10 พนักงานจ้างทั่วไป 
นักการภารโรง 

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา  โบศรี 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

นายสัญญา  โบศรี 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง สัญญาจ้าง 2/2563 
ลว.1 ต.ค. 62 

11 พนักงานจ้างทั่วไป 
แม่บ้าน 

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฐิติมา  ทองสุข 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

นางฐิติมา  ทองสุข 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง สัญญาจ้าง 3/2563 
ลว.1 ต.ค. 62 

12 พนักงานจ้างทั่วไป 
พนักงานผลิตน้ําประปา 

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์  เพชรประสิทธิ์ 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

นายเกียรติศักดิ์  เพชรประสิทธิ์ 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง สัญญาจ้าง 4/2563 
ลว.1 ต.ค. 62 

13 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง 
(สํานักปลัด) 

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ปั๊มพาศรีบริการ   
โดยนางพจนีย์  ชูเสือหึง    
เป็นเงิน 70,000.00 บาท 

ปั๊มพาศรีบริการ   
โดยนางพจนีย์  ชูเสือหึง    
เป็นเงิน 70,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
1/2563 

ลว. 1 ต.ค. 62 
14 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง กองช่าง 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ปั๊มพาศรีบริการ   

โดยนางพจนีย์  ชูเสือหึง    
เป็นเงิน 100,000.00 บาท 

ปั๊มพาศรีบริการ   
โดยนางพจนีย์  ชูเสือหึง    
เป็นเงิน 100,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
2/2563 

ลว. 1 ต.ค. 62 
15 ซื้อน้ําดื่ม 4,992.00 4,992.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําดื่มบางจาก                  

เป็นเงิน 4,992.00 บาท 
ร้านน้ําดื่มบางจาก                  
เป็นเงิน 4,992.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
3/2563 

ลว. 1 ต.ค. 62 
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,815.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบเครื่องครัว             

เป็นเงิน 4,815.00 บาท 
ร้านป้านอบเครื่องครัว              
เป็นเงิน 4,815.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
1/2563 

ลว.10 ต.ค. 62 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง วณิภาวัสดุก่อสร้าง                
เป็นเงิน 2,000.00 บาท 

วณิภาวัสดุก่อสร้าง                
เป็นเงิน 2,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2563 

ลว.21 ต.ค. 62 
18 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ และต่ออายุ

โดเมนเนม ของเทศบาลตําบลชะเมา 
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเจเวิลด์ 

เป็นเงิน 10,000.00 บาท 
บริษัท ซีเจเวิลด์ 
เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
5/2563 

ลว.15 พ.ย.62 
19 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัด 
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

โมบาย 
เป็นเงิน 1,000.00 บาท 

ร้านบีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โมบาย 
เป็นเงิน 1,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
6/2563 

ลว.20 พ.ย.62 
20 จ้างทําเอกสารประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบปฏิทิน จํานวน ๑,๐๐๐ ชดุ 
35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐการ การ

พิมพ์ 
เป็นเงิน 35,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฐการ 
การพิมพ์ 
เป็นเงิน 35,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
7/2563 

ลว.27 พ.ย.62 
21 
 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ รายการ 
ของสํานักปลัด 

50,000.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โมบาย 
เป็นเงิน 49,800.00 บาท 

ร้านบีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โมบาย 
เป็นเงิน 49,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
3/2563 

ลว.4 พ.ย.62 
22 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 132,600.00 132,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครศรีรุ่งเรืองแอร์ 

เป็นเงิน 132,600.00 บาท 
ร้านนครศรีรุ่งเรืองแอร์ 
เป็นเงิน 132,400.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
4/2563 

ลว.21 พ.ย.62 
23 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 

จํานวน ๑ ชุด และโทร 
ศัพท์พื้นฐาน จํานวน ๖ เครื่อง 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 
เป็นเงิน 24,000.00 บาท 

ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 
เป็นเงิน 23,600.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
5/2563 

ลว.21 พ.ย.62 
24 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยประปา 
499,800.00 499,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมายค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 499,500.00 บาท 
ร้านสมหมายค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 499,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
1/2563 

ลว.28 พ.ย.62 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบ้านม่วง (ต่อจากโครงการ
เดิม) - บ้านนายยุรี 

158,600.00 158,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมายค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 158,500.00 บาท 

ร้านสมหมายค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 158,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
2/2563 

ลว.29 พ.ย.62 
26 จ้างจัดสถานที่พิธีพระราชทานพระบรม

ฉายาลักษณ์ฯ 
10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุศักดิ์  ภาษี 

เป็นเงิน 10,000.00 บาท 
นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
8/2563 

ลว.9 ธ.ค.62 
27 จ้าง/เช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดเครื่อง

เสียง และอุปกรณ์ประกอบพิธีทาง
ศาสนา 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 25,000.00 บาท 

นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 25,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
9/2563 

ลว.17 ธ.ค.62 
28 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหว้าการช่าง 

เป็นเงิน 1,170.00 บาท 
ร้านต้นหว้าการช่าง 
เป็นเงิน 1,170.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
10/2563 

ลว.23 ธ.ค.62 
29 
 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
ของหน่วยงานกองช่าง 

32,850.00 32,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอม-เทล เซอร์วิส    
เป็นเงิน 32,850.00 บาท 

ร้านคอม-เทล เซอร์วิส    
เป็นเงิน 32,850.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
6/2563 

ลว.23 ธ.ค.62 
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  

ของหน่วยงานกองช่าง 
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอม-เทล เซอร์วิส    

เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
ร้านคอม-เทล เซอร์วิส    
เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
7/2563 

ลว.23 ธ.ค.62 
31 ซื้อวัสดุหินคลุก หินผุ และหินฝุ่น เพื่อ

งานซ่อมแซมถนน 
147,700.00 147,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 147,700.00 บาท 
ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 147,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
8/2563 

ลว.23 ธ.ค.62 
32 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนาย

แสงพัฒนา  
193,400.00 193,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 193,000.00 บาท 
ร้านสมหมาย ค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 193,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
3/2563 

ลว.24 ธ.ค.62 
33 จ้าง/เช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้อุปกรณ์

เครื่องเสียง และเวทีกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 34,000.00 บาท 

นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 34,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
11/2563 

ลว.6 ม.ค.63 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

34 จ้างจัดสถานที่กจิกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิธา  แสงมณี 
เป็นเงิน 6,500.00 บาท 

นายพิธา  แสงมณี 
เป็นเงิน 6,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
12/2563 

ลว.7 ม.ค.63 
35 จ้างจัดทําปา้ยไวนิลกิจกรรมงานวันเด็ก

แห่งชาติ 
2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 2,700.00 บาท 
ร้านกรีนปริ้นท์ 
เป็นเงิน 2,700.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง 13/2563 
ลว.7 ม.ค.63 

36 
 
 

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๐ 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โมบาย 
เป็นเงิน 500.00 บาท 

ร้านบีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โมบาย 
เป็นเงิน 500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
14/2563 

ลว.14 ม.ค.63 
37 จ้างจัดสถานที่สําหรับฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุศักดิ์  ภาษี 

เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
15/2563 

ลว.20 ม.ค.63 
38 ซื้อวัสดุสํานักงาน  

จํานวน ๑๑ รายการ กองคลัง 
20,867.00 20,867.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพานิช 

เป็นเงิน 20,867.00 บาท 
ร้านมนตรีพานิช 
เป็นเงิน 20,867.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
9/2563 

ลว.24 ม.ค.63 
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  

จํานวน ๑๑ รายการ กองคลัง 
4,863.00 4,863.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพานิช 

เป็นเงิน 4,863.00 บาท 
ร้านมนตรีพานิช 
เป็นเงิน 4,863.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 10/2563 

ลว.24 ม.ค.63 
40 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยย่าน

ยาวพัฒนา 
499,800.00 499,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรพาณิชย์ 

เป็นเงิน 499,500.00 บาท 
ร้านสมพรพาณิชย์ 
เป็นเงิน 499,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
4/2563 

ลว.6 ม.ค.63 
41 จ้างบุกเบิกถนนจากสวนปาล์มนาง

เลื่อน - สวนปาล์มนายเวช ส่งเสมอ จด
เหมืองพระราชดําริ 

246,000.00 238,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรพาณิชย์ 
เป็นเงิน 238,900.00 บาท 

ร้านสมพรพาณิชย์ 
เป็นเงิน 238,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
5/2563 

ลว.15 ม.ค.63 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

42 จ้างบุกเบิกถนนเหมืองพระราชดําริ 
จากคอสะพานเหล็ก - บ้านนายสันติ 

356,000.00 355,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรพาณิชย์ 
เป็นเงิน 355,000.00 บาท 

ร้านสมพรพาณิชย์ 
เป็นเงิน 355,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
6/2563 

ลว.20 ม.ค.63 
43 
 
 

จ้างปรับปรุงถนนราชดําริ จากถนน
สายทอนวัง - ถนนซอยศรีสมบูรณ์ 

142,100.00 142,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรการค้า 
เป็นเงิน 142,000.00 บาท 

ร้านเพชรการค้า 
เป็นเงิน 142,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
7/2563 

ลว.22 ม.ค.63 
44 จ้างบุกเบิกถนนสายนายชํานาญ บุญ

นายก 
84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรการค้า 

เป็นเงิน 84,000.00 บาท 
ร้านเพชรการค้า 
เป็นเงิน 83,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
8/2563 

ลว.29 ม.ค.63 
45 จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายเชิญ - 

บ้านต้นงิ้ว  
369,700.00 369,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรการค้า 

เป็นเงิน 369,500.00 บาท 
ร้านเพชรการค้า 
เป็นเงิน 369,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
9/2563 

ลว.29 ม.ค.63 
46 จ้าง/เช่า เหมารถนําเด็กพิการไปทัศน

ศึกษา 
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์สันต์  เมฆจันทร์ 

เป็นเงิน 15,000.00 บาท 
นายพงศ์สันต์  เมฆจันทร์ 
เป็นเงิน 15,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
16/2563 

ลว.4 ก.พ.63 
47 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะทํางาน) 

จํานวน 5 ตัว  
กองช่าง 

28,000.00 27,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 27,700.00 บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 27,700.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
11/2563 

ลว.3 ก.พ.63 
48 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เก้าอี้สํานักงาน) 

จํานวน 5 ตัว  
กองช่าง 

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 14,000.00 บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 14,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 12/2563 

ลว.3 ก.พ.63 
49 
 
 

ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้กระจกบาน
เลื่อน) จํานวน 5 ตู้  
กองช่าง 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 9,800.00 บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 9,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
13/2563 

ลว.3 ก.พ.63 
50 ซื้อวัสดุสํานักงาน แบบพิมพ์ 

จํานวน 5 รายการ กองคลัง 
12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง 
เป็นเงิน 12,600.00 บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 
เป็นเงิน 12,600.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
14/2563 

ลว.3 ก.พ.63 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

51 ซื้อเครื่องทําน้ําร้อน – เย็น 
จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัด 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  

ไพศาลนคร 
เป็นเงิน 5,110.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  

ไพศาลนคร 
เป็นเงิน 5,110.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
15/2563 

ลว.20 ก.พ.63 
52 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  

จํานวน 7 รายการ  
สํานักปลัด 

86,500.00 86,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 86,200.00 บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 86,200.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 16/2563 

ลว.20 ก.พ.63 
53 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน  

จํานวน 5 รายการ  
กองคลัง 

53,200.00 52,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 52,900.00 บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 52,900.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 17/2563 

ลว.20 ก.พ.63 
54 จ้างบุกเบิกถนนสายสามแยกนานายฉิ้ม 

- นานายจรูญ 
272,000.00 272,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการค้า 

เป็นเงิน 272,000.00 บาท 
ร้านเจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 272,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
10/2563 

ลว.3 ก.พ.63 
55 จ้างปรับปรุงถนนขอบคลองแผ้วบ้าน

ทอนจาก ทั้ง ๒ ฝั่ง 
479,600.00 479,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการค้า 

เป็นเงิน 479,500.00 บาท 
ร้านเจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 479,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
11/2563 

ลว.4 ก.พ.63 
56 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลชะเมา 
จํานวน ๑๗ จุด 

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน์ โอ่เรือง 
เป็นเงิน 6,800.00 บาท 

นายพีรพัฒน์ โอ่เรือง 
เป็นเงิน 6,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
17/2563 

ลว.4 มี.ค.63 
57 จ้างจัดทําตรายาง 

จํานวน 12 รายการ  
2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมั่งมีตรายาง 

เป็นเงิน 2,940.00 บาท 
ร้านมั่งมีตรายาง 
เป็นเงิน 2,940.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
18/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
58 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ 
(เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง) 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 3,652.98 บาท 

บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 3,652.98 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง 
 19/2563 

ลว.20 มี.ค.63 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

59 
 
 

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 29,246.68 บาท 

บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 29,246.68 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
20/2563 

ลว.24 มี.ค.63 
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 5 รายการ กอง

ช่าง 
13,805.00 13,805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 13,805.00 บาท 
ร้านต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 13,805.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
18/2563 

ลว.4 มี.ค.63 
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 3 รายการ สํานักปลัด 
71,300.00 71,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพ่อ 2000 

เป็นเงิน 71,300.00 บาท 
ร้านคุณพ่อ 2000 
เป็นเงิน 71,300.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
19/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 3 รายการ กองคลัง 
50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพ่อ 2000 

เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
ร้านคุณพ่อ 2000 
เป็นเงิน 50,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 20/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
63 ซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะพับ

อเนกประสงค์) จํานวน 5 ตัว 
สํานักปลัด 

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 22,000.00 บาท 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 22,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 21/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
64 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ํา

ไฟฟ้า ชนิดซับเมอร์ส (น้ําบาดาล)) 
จํานวน ๔ เครื่อง 

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 84,000.00 บาท 

ร้านต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 84,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 22/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

(สารส้มและคลอรีน) 
59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ 

จํากัด 
เป็นเงิน 59,920.00บาท 

บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ 
จํากัด 
เป็นเงิน 59,920.00บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 23/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
66 ซื้ออุปกรณ์สําหรับจัดทําหน้ากาก

อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 
13,581.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 12,800.00 บาท 
ร้านป้านอบเครื่องครัว 
เป็นเงิน 12,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 24/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
67 ซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติด

รถยนต์ 
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
ร้านต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 20,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 25/2563 

ลว.12 มี.ค.63 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

68 ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอ
เอ 
เป็นเงิน 58,100.00 บาท 

ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอ
เอ 
เป็นเงิน 58,100.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 26/2563 

ลว.16 มี.ค.63 
69 ซื้อเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า ชนิดหอยโข่ง 

จํานวน ๔ เครื่อง 
34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 34,000.00 บาท 
ร้านต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 34,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 27/223 มี.ค.63 

70 จ้างปรับปรุงถนนสายหน้าอนามัยบ้าน
บางมูลนาก - สี่แยกหัวเกาะ 

447,500.00 445,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 445,000.00บาท 

ร้านเจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 445,000.00บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
12/2563 

ลว.5 มี.ค.63 
71 จ้างบุกเบิกถนนจากสวนปาล์มนายสุ

ชาติ ขาวซัง 
390,500.00 378,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรการค้า 

เป็นเงิน 378,500.00 บาท 
ร้านเพชรการค้า 
เป็นเงิน 378,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
13/2563 

ลว.9 มี.ค.63 
72 จ้างปรับปรุงถนนสายจากนานายตั้ง - 

นานายเอื้อม 
244,000.00 244,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ 

เป็นเงิน 244,000.00 บาท 
ร้านเจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 244,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
14/2563 

ลว.18 มี.ค.63 
73 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก หินผุ และหิน

ผ่านตะแกรง เพื่องานซ่อมแซมถนน 
98,297.00 98,297.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ 

เป็นเงิน 97,925.00 บาท 
ร้านเจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 97,925.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
28/2563 

ลว.1 เม.ย.63 
74 ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) 
4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 4,860.00 บาท 
ร้านป้านอบเครื่องครัว 
เป็นเงิน 4,860.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
29/2563 

ลว.1 เม.ย.63 
75 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินผ่านตะแกรง และ

หินผุ เพื่องานซ่อมแซมถนน 
298,056.00 298,056.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ 

เป็นเงิน 297,675.00 บาท 
ร้านเจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 297,675.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
 30/2563 

ลว.23 เม.ย.63 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

76 
 
 

ซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ 8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพชรพันธุ์ไม้ 
เป็นเงิน 8,350.00 บาท 

ร้านพชรพันธุ์ไม้ 
เป็นเงิน 8,350.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
31/2563 

ลว.27 เม.ย.63 
77 จ้างคนงานทั่วไป 

(จัดเก็บรายได้ หน่วยงานกองคลัง) 
55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 

เป็นเงิน 55,800.00 บาท 
นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 
เป็นเงิน 55,800.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง บันทึกตกลงจ้าง 
5/2563 

ลว.1 เม.ย. 63 
78 จ้างคนงานทั่วไป 

(จดมาตรน้ํา และเก็บค่าน้ําประปา) 
55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ชุมสุข 

เป็นเงิน 55,800.00 บาท 
นายโกศล  ชุมสุข 
เป็นเงิน 55,800.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง บันทึกตกลงจ้าง 
6/2563 

ลว.1 เม.ย. 63 
79 จ้างคนงานทั่วไป 

(จดมาตรน้ํา และเก็บค่าน้ําประปา) 
55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์  พรหมดวง 

เป็นเงิน 55,800.00 บาท 
นายพุฒิพงศ์  พรหมดวง 
เป็นเงิน 55,800.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง บันทึกตกลงจ้าง 
7/2563 

ลว.1 เม.ย. 63 
80 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งบริเวณบ้าน
นางก้วน เขียวเกลี้ยง หมู่ที่ ๒ บ้าน
คลองแผ้ว 

3,263,000.00 3,263,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ่นส่วนจํากัดเทพหัสดิน
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 1,680,000.00 บาท 

ห้างหุ่นส่วนจํากัดเทพหัสดิน
ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 1,680,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
15/2563 

ลว.17 เม.ย.63 

81 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งบริเวณบ้าน
นายประมง หมื่นรินทร์ หมู่ที่ ๕ บ้าน
ต้นงิ้ว 

4,959,000.00 4,959,700.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครรวม
ทรัพย์ 
เป็นเงิน 2,980,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครรวม
ทรัพย์ 
เป็นเงิน 2,980,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
16/2563 

ลว.17 เม.ย.63 

82 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
นศ.ถ.๗๗-๐๐๒ คลองใหม่ท่านมุ้ย - 
เขตตําบลเกาะทวด หมู่ที่ ๗ บ้านคลอง
ใหม่ 

9,770,000.00 9,722,026.24 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจียะรัตน์ 
การโยธา 
เป็นเงิน 5,890,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจียะรัตน์ 
การโยธา 
เป็นเงิน 5,890,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
17/2563 

ลว.17 เม.ย.63 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

83 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนน นศ.๖๐๖๖ สายคลอง
ใหม่ท่านมุ้ย แยก ทถ. (กม.ที่ ๖+๓๐๐) 
- บ้านเกาะจาก หมู่ที่ ๓ บ้านคลอง
ใหม่ 

9,882,000.00 9,711,531.95 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.อุดมสิน 
เป็นเงิน 5,358,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.อุดมสิน 
เป็นเงิน 5,358,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
18/2563 

ลว.17 เม.ย.63 

84 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 
หมายเลขทะเบียน ตค 3590 
นครศรีธรรมราช 

44,220.00 44,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธรรมราช
แทรคเตอร์ 
เป็นเงิน 44,220.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธรรมราช
แทรคเตอร์ 
เป็นเงิน 44,220.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
21/2563 

ลว.7 พ.ค.63 
85  จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล 

ประปาหมู่บ้าน ที่ตั้งบริเวณบ้านนาย
สวาท เตชะพันธ์  

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครก่อกิจ
เจริญ 
เป็นเงิน 12,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครก่อกิจ
เจริญ 
เป็นเงิน 12,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
22/2563 

ลว.7 พ.ค.63 
86 ซื้อชุดป้องกันสารเคมี 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 4,500.00 บาท 
ร้านป้านอบเครื่องครัว 
เป็นเงิน 4,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
 32/2563 

ลว.7 พ.ค.63 
87 
 
 

ซื้อวัสดุสําหรับการจัดทําผนังกั้นน้ํา
และถมทางเข้าผนังกั้นน้ํา 

9,375.00 9,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรชัยพาณิชย์ 
เป็นเงิน 9,375.00 บาท 

ร้านมิตรชัยพาณิชย์ 
เป็นเงิน 9,375.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
33/2563 

ลว.15 พ.ค.63 
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๗ 

รายการ ของสํานักปลัด 
49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพ่อ 2000 

เป็นเงิน 49,000.00 บาท 
ร้านคุณพ่อ 2000 
เป็นเงิน 49,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
34/2563 

ลว.15 พ.ค. 63 
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ 

รายการ ของกองคลัง 
29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพ่อ 2000 

เป็นเงิน 29,000.00 บาท 
ร้านคุณพ่อ 2000 
เป็นเงิน 29,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
35/2563 

ลว.15 พ.ค. 63 
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๓๘ รายการ 

เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้พิการ
ที่ยากจน 

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุรศักดิ์ การโยธา 
เป็นเงิน 500,000.00 บาท 

ร้าน ส.สุรศักดิ์ การโยธา 
เป็นเงิน 500,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
36/2563 

ลว.29 พ.ค. 63 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

91 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิด
กล่อง รสจืด จํานวน ๔๐ วัน 

57,555.20 57,555.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครแดรี่พลัส จํากัด 
เป็นเงิน 57,555.20 บาท 

บริษัท นครแดรี่พลัส จํากัด 
เป็นเงิน 57,555.20 บาท 

ซื้อต่อเนื่อง สัญญาซื้อขาย 
2/2563 

ลว.15 พ.ค.63 
92 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องตัดหญ้า 

สํานักปลัด 
1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ปั๊มพาศรีบริการ      

เป็นเงิน 1,500.00 บาท 
ปั๊มพาศรีบริการ     
เป็นเงิน 1,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
 4/2563 

ลว.8 พ.ค.63 
93 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ

ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งบริเวณบ้านนาย
จรูญ พลายด้วง หมู่ที่ ๗ บ้านอ่าวเคียน 

6,876,000.00 6,874,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครรวม
ทรัพย์ 
เป็นเงิน 3,970,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครรวม
ทรัพย์ 
เป็นเงิน 3,970,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
20/2563 

ลว.5 พ.ค.63 

94 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งบริเวณขอบ
เหมืองพระราชดําริ หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง 

6,298,000.00 6,188,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครรวม
ทรัพย์ 
เป็นเงิน 3,780,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครรวม
ทรัพย์ 
เป็นเงิน 3,780,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
21/2563 

ลว.5 พ.ค.63 

95 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถ 
ยนต์ส่วนกลาง หมายเลข ทะ 
เบียน ผจ 92 นครศรีธรรมราช  

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ซี เจริญยนต์  
เป็นเงิน 1,650.00 บาท 

ร้าน ดี.ซี เจริญยนต์  
เป็นเงิน 1,650.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
23/2563 

ลว.19 มิ.ย.63 
96 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 

หมายเลขทะเบียน ตค 3590 
นครศรีธรรมราช  

6,550.00 6,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์  
เป็นเงิน 6,550.00 บาท 

หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ 
เป็นเงิน 6,550.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
24/2563 

ลว.19 มิ.ย.63 
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  

จํานวน 1 รายการ  
ของกองช่าง 

43,800.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คอม-เทล เซอร์วิส  
เป็นเงิน 43,800.00 บาท 

ร้าน คอม-เทล เซอร์วิส เป็น
เงิน 43,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
 37/2563 

ลว.19 มิ.ย.63 
98 
 
 

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง
รถยนต์) จํานวน ๔ เส้น 

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ซี เจริญยนต์  
เป็นเงิน 13,400.00 บาท 

ร้าน ดี.ซี เจริญยนต์  
เป็นเงิน 13,400.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
38/2563 

ลว.19 มิ.ย.63 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

99 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อม
วัสดุอุปกรณ์ในการฉีดสุนัขและแมว 

23,780.00 23,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์เทค ซัพพลาย 
เป็นเงิน 23,780.00 บาท 

ร้านฟิวเจอร์เทค ซัพพลาย 
เป็นเงิน 23,780.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
39/2563 

ลว.19 มิ.ย. 63 
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  

จํานวน ๒๒ รายการ  
งานกิจการประปา  

50,150.00 50,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วณิภาวัสดุ ก่อสร้าง  
เป็นเงิน 50,150.00 บาท 

ร้าน วณิภาวัสดุ ก่อสร้าง  
เป็นเงิน 50,150.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาซื้อขาย 
40/2563 

ลว.19 มิ.ย.63 
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก หิน

ผ่านตะแกรง และหินผุ เพื่องาน
ซ่อมแซมถนน 

159,300.00 159,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปรีดา พาณิชย์        
เป็นเงิน 159,300.00 บาท 

ร้าน ปรีดา พาณิชย์        
เป็นเงิน 159,300.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
 41/2563 

ลว.22 มิ.ย.63 
102 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

จํานวน ๑ รายการ  
ของกองช่าง 

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน คอม-เทล เซอร์วิส  
เป็นเงิน 6,300.00 บาท 

ร้าน คอม-เทล เซอร์วิส  
เป็นเงิน 6,300.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
 1/2563 

ลว.19 มิ.ย.63 
103 จ้างถมดินปรับภูมิทัศน์สํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมา หมู่ที่ ๔ ตําบลชะ
เมา อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

448,000.00 448,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปรีดา พาณิชย์  
เป็นเงิน 448,000.00 บาท 

ร้าน ปรีดา พาณิชย์  
เป็นเงิน 448,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงซื้อขาย 
 22/2563 

ลว.16 มิ.ย.63 

104 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล 
บริเวณขอบเหมืองพระราชดําริ หมู่ที่ 3 
บ้านม่วง 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครก่อกิจ
เจริญ 
เป็นเงิน 12,000.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นครก่อกิจ
เจริญ 
เป็นเงิน 12,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
25/2563 

ลว.8 ก.ค.63 
105 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลา

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย หนูชู 

เป็นเงิน 32,000.00 บาท 
นายศุภชัย หนูชู 
เป็นเงิน 32,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
26/2563 

ลว.8 ก.ค.63 
106 ซื้อวัสดุสํานักงาน  

จํานวน 34 รายการ สํานักปลัด 
30,583.00 30,583.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพานิช 

เป็นเงิน 30,583.00 บาท 
ร้านมนตรีพานิช 
เป็นเงิน 30,583.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
42/2563 

ลว.13 ก.ค.63 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
จํานวน 13 รายการ สํานักปลัด 

8,906.00 8,906.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพานิช 
เป็นเงิน 8,906.00 บาท 

ร้านมนตรีพานิช 
เป็นเงิน 8,906.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 43/2563 

ลว.13 ก.ค.63 
108 ซื้อวัสดุสํานักงาน แบบพิมพ์ 

จํานวน 1 รายการ กองคลัง 
4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง 
เป็นเงิน 4,100.00 บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 
เป็นเงิน 4,100.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
44/2563 

ลว.16 ก.ค.63 
109 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิด

กล่อง รสจืด จํานวน 90 วัน 
121,757.40 121,757.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครแดรี่พลัส จํากัด 

เป็นเงิน 121,757.40บาท 
บริษัท นครแดรี่พลัส จํากัด 
เป็นเงิน 121,757.40บาท 

ซื้อต่อเนื่อง สัญญาซื้อขาย 
3/2563 

ลว.14 ก.ค.63 
110 

 
 

จ้างคนงานทั่วไป 
(เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กพิการฯ) 

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรารัตน ์ไชยสมาน 
เป็นเงิน 20,400.00 บาท 

นางสาวจิรารัตน ์ไชยสมาน 
เป็นเงิน 20,400.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง บันทึกตกลงจ้าง 
5/2563 

ลว.1 ก.ค. 63 
111 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านในอ่าว 

หมู่ที่ 4 
269,000.00 269,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรการค้า 

เป็นเงิน 269,000.00 บาท 
ร้านเพชรการค้า 
เป็นเงิน 269,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
23/2563 

ลว.3 ก.ค.63 
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยสําหรับผู้พิการที่ยากจน 
200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุรศักดิ์ การโยธา 

เป็นเงิน 200,000.00 บาท 
ร้าน ส.สุรศักดิ์ การโยธา 
เป็นเงิน 200,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
45/2563 

ลว.31 ส.ค. 63 
113 จ้าง/เช่า เหมารถโดยสารไม่ประจําทาง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์สันต์  เมฆจันทร์ 

เป็นเงิน 18,000.00 บาท 
นายพงศ์สันต์  เมฆจันทร์ 
เป็นเงิน 18,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
27/2563 

ลว.8 ก.ย.63 
114 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบียน 4766 
นครศรีธรรมราช 

8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ซี.เจริญยนต์ 
เป็นเงิน 8,850.00 บาท 

ร้าน ดี.ซี.เจริญยนต์ 
เป็นเงิน 8,850.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
28/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
115 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 

1 เครื่อง 
7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 

เป็นเงิน 7,300.00 บาท 
ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 
เป็นเงิน 7,300.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
29/2563 

ลว.22 ก.ย.63 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

116 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 
เป็นเงิน 2,730.00 บาท 

ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ 
เป็นเงิน 2,730.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
23/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
117 จ้างล้างทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ  
จํานวน 6 เครื่อง สํานักปลัด 

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเงิน 4,200.00 บาท 

ร้านเออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเงิน 4,200.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
31/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
118 จ้างล้างทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ  
จํานวน 2 เครื่อง กองคลัง 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเงิน 2,000.00 บาท 

ร้านเออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเงิน 2,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
32/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง

รถยนต์) จํานวน 4 เส้น 
20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ซี.เจริญยนต์ 

เป็นเงิน 20,800.00 บาท 
ร้าน ดี.ซี.เจริญยนต์ 
เป็นเงิน 20,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
46/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ 

ของสํานักปลัด 
58,950.00 58,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณพ่อ 2000 

เป็นเงิน 58,950.00 บาท 
ร้านคุณพ่อ 2000 
เป็นเงิน 58,950.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
47/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
121 ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง จํานวน 12 

รายการ ของสํานักปลัด 
7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง วณิภาวัสดุก่อสร้าง                 

เป็นเงิน 7,150.00 บาท 
วณิภาวัสดุก่อสร้าง                  
เป็นเงิน 7,150.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 48/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
122 ซื้อมิเตอร์น้ํา จํานวน 70 ตัว  

กองช่าง 
29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 29,400.00 บาท 
ร้านต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 29,400.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
49/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) 

กองช่าง 
69,845.00 69,845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 69,845.00 บาท 
ร้านต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 69,845.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
51/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
124 ซื้อวัสดุสํานักงาน  

จํานวน 26 รายการ กองช่าง 
31,330.00 31,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพานิช 

เป็นเงิน 31,330.00 บาท 
ร้านมนตรีพานิช 
เป็นเงิน 31,330.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
51/2563 

ลว.22 ก.ย.63 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

125 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองแผ้ว - 
บ้านเกาะโพธิ์ หมู่ที่ 2 

155,500.00 155,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรีดาพาณิชย์ 
เป็นเงิน 155,500.00 บาท 

ร้านปรีดาพาณิชย์ 
เป็นเงิน 155,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
24/2563 

ลว.22 ก.ย.63 
 

 

 


