
แบบ  สขร.1 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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 นายพิธา  แสงมณี 
เป็นเงิน 57,600.00 บาท 

นายพิธา  แสงมณี 
เป็นเงิน 57,600.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
1/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 

2 จ้างคนงานประปา กองช่าง 111,600.00 111,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์  ชลารัตน์ 
เป็นเงิน 111,600.00 บาท 

นายสาโรจน์  ชลารัตน์ 
เป็นเงิน 111,600.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง 
 2/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 
3 จ้างคนขับรถตักหน้า-ขุดหลัง 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล  รักจันทร์ 

เป็นเงิน 132,000.00 บาท 
นายสายชล  รักจันทร์ 

เป็นเงิน 132,000.00 บาท 
จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  

3/2563 
ลว.1 ต.ค. 62 

4 
 
 

จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กอง
คลัง 

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์โมบาย 
เป็นเงิน 500.00 บาท 

บีบี คอมพิวเตอร์ แอนด์โมบาย 
เป็นเงิน 500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
4/2563 

ลว.7 ต.ค. 62 
5 จ้างคนงานทั่วไป 

(จัดเก็บรายได้ หน่วยงานกองคลัง) 
54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 

เป็นเงิน 54,000.00 บาท 
นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง บันทึกตกลงจ้าง 
1/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 
6 จ้างคนงานทั่วไป 

(จดมาตรน้ํา และเก็บค่าน้ําประปา) 
54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ชุมสุข 

เป็นเงิน 54,000.00 บาท 
นายโกศล  ชุมสุข 

เป็นเงิน 54,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
2/2563 

ลว.1 ต.ค. 62 
7 จ้างคนงานทั่วไป 

(จดมาตรน้ํา และเก็บค่าน้ําประปา) 
54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์  พรหมดวง 

เป็นเงิน 54,000.00 บาท 
นายพุฒิพงศ์  พรหมดวง 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอ
ราคาต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
3/2563 

ลว.1 ต.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. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
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  เพชร

ประสิทธิ์ 
เป็นเงิน 108,000.00 บาท 

นายเกียรติศักดิ์  เพชร
ประสิทธิ์ 

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  โดย 

นางพจนีย์  ชูเสือหึง 
เป็นเงิน 70,000.00 บาท 

ปั๊มพาศรีบริการ  โดย 
นางพจนีย์  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  โดย 

นางพจนีย์  ชูเสือหึง 
เป็นเงิน 100,000.00 บาท 

ปั๊มพาศรีบริการ  โดย 
นางพจนีย์  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. 2562 
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 ซื้อนมโรงเรียน สําหรับโรงเรียนในเขต

ตําบลชะเมา จํานวน ๒ โรงเรียน 
 

173,164.40 173,164.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
เป็นเงิน 173,164.40 บาท 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 
เป็นเงิน 173,164.40 บาท 

จ้างต่อเนื่อง สัญญาซื้อขาย 
1/2562 

ลว.1 พ.ย. 61 
19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ้ก) 

ของหน่วยงานสํานักปลัด 
 

1,700.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 1,700.00 บาท 

คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 1,700.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
7/2562 

ลว.6 พ.ย. 61 
20 จัดจ้างทําตรายางเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานสํานักปลัด 
2,470.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาริชาติ  โยพิทักษ์ 

เป็นเงิน 2,470.00 บาท 
นางปาริชาติ  โยพิทักษ์ 
เป็นเงิน 2,470.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
8/2562 

ลว.7 พ.ย. 61 
21 ซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนสาย

คลองใหม่ท่านมุ้ย ของหน่วยงานกอง
ช่าง 

108,000.00 96,415.00 เฉพาะเจาะจง ปรีดาพาณิชย์ 
เป็นเงิน 96,000.00 บาท 

ปรีดาพาณิชย์ 
เป็นเงิน 96,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งซื้อ  
4/2562 

ลว.21 พ.ย. 61 
22 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  
9/2562 

ลว.3 ธ.ค. 61 
23 จ้างซ่อมแซมห้องน้ํา ตามโครงการ

ห้องน้ําท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 
4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม  เพชรชูวงศ ์

เป็นเงิน 4,000.00 บาท 
นายบุญเสริม  เพชรชูวงศ ์
เป็นเงิน 4,000.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
10/2562 

ลว.17 ธ.ค. 61 
24 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-
002 

4,343.00 4,343.00 เฉพาะเจาะจง โตโยต้า เมืองคอน 
เป็นเงิน 4,343.00 บาท 

โตโยต้า เมืองคอน 
เป็นเงิน 4,343.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง 11/2562 
ลว.19 ธ.ค. 61 

 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

25 
 
 

จ้างทําเอกสารประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบปฏิทิน จํานวน ๑,๐๐๐ ชดุ 

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐการ การพิมพ์ 
เป็นเงิน 35,000.00 บาท 

หจก.ณัฐการ การพิมพ์ 
เป็นเงิน 35,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
12/2562 

ลว.19 ธ.ค. 61 
26 จ้างทําป้ายไวนิล ป้ายเตือนการใช้

เส้นทาง ของกองช่าง 
600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ โดย 

นางสาวสุภารัตน ์ดําเนินผล 
เป็นเงิน 600.00 บาท 

กรีนปริ้นท์ โดย 
นางสาวสุภารัตน ์ดําเนินผล 

เป็นเงิน 600.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
13/2562 

ลว.20 ธ.ค. 61 
27 
 

จ้างเหมา เช่า เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุด
เครื่องเสียง และอุปกรณ์ประกอบพิธี
ทางศาสนา 

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี  ตรีเภรี 
เป็นเงิน 25,200.00 บาท 

นางเพ็ญศรี  ตรีเภรี 
เป็นเงิน 25,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
14/2562 

ลว.25 ธ.ค. 61 
28 
 

จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ โดย 
นางสาวสุภารัตน ์ดําเนินผล 

เป็นเงิน 432.00 บาท 

กรีนปริ้นท์ โดย 
นางสาวสุภารัตน ์ดําเนินผล 

เป็นเงิน 432.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
15/2562 

ลว.25 ธ.ค. 61 
29 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,464.00 3,464.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก็ส เทรดดิ้ง 

เป็นเงิน 3,464.00 บาท 
ร้านเก็ส เทรดดิ้ง 

เป็นเงิน 3,464.00 บาท 
จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  

16/2562 
ลว.25 ธ.ค. 61 

30 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องสํารองไฟ 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามคอม 
เป็นเงิน 1,800.00 บาท 

ร้านสามคอม 
เป็นเงิน 1,800.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
17/2562 

ลว.25 ธ.ค. 61 
31 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษีประจําปี พ.ศ 2561 
หน่วยงานกองคลัง 

6,565.00 6,565.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 
เป็นเงิน 6,565.00 บาท 

ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 
เป็นเงิน 6,565.00 บาท 

จ้างต่อเนื่อง ใบสั่งจ้าง  
18/2562 

ลว.27 ธ.ค. 61 
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการ

ห้องน้ําท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 
6,725.00 6,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบเครื่องครัว    

เป็นเงิน 6,725.00 บาท 
ร้านป้านอบเครื่องครัว    
เป็นเงิน 6,725.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ 
 5/2562 

ลว. 17 ธ.ค. 61 
33 ซื้อไฟฟ้า ตามโครงการห้องน้ําท้องถิ่น

สะอาดและปลอดภัย 
1,668.00 1,668.00 เฉพาะเจาะจง ส.สุรศักดิ์การโยธา 

เป็นเงิน 1,668.00 บาท 
ส.สุรศักดิ์การโยธา 

เป็นเงิน 1,668.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
6/2562 

ลว. 17 ธ.ค. 61 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

34 ซื้อก่อสร้าง ตามโครงการห้องน้ํา
ท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 

9,608.00 9,608.00 เฉพาะเจาะจง ส.สุรศักดิ์การโยธา 
เป็นเงิน 9,608.00 บาท 

ส.สุรศักดิ์การโยธา 
เป็นเงิน 9,608.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
7/2562 

ลว. 17 ธ.ค. 61 
35 จ้างถมดินปรับภูมิทัศน์สํานักงาน

เทศบาลตําบลชะเมา (แห่งใหม่) 
491,000.00 491,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพรพาณิชย์ 

เป็นเงิน 493,000.00 บาท 
สมพรพาณิชย์ 

เป็นเงิน 491,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

1/2562 
ลว.3 ธ.ค. 61 

36 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารา  (ถนน
สายหน้าอนามัย ม.7) 

475,000.00 475,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรจน์มณี 
เป็นเงิน 475,500.00 บาท 

หจก.โรจน์มณี 
เป็นเงิน 475,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
2/2562 

ลว.7 ธ.ค. 61 
37 จ้างซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่-

ท่านมุ้ย 
133,000.00 133,000.00 เฉพาะเจาะจง ปรีดาพาณิชย์ 

เป็นเงิน 134,000.00 บาท 
ปรีดาพาณิชย์ 

เป็นเงิน 133,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

3/2562 
ลว.7 ธ.ค. 61 

38 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางพารา  (ถนน
สายหลังตลาดวัดลาว ม.6) 

127,000.00 127,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรจน์มณี 
เป็นเงิน 127,500.00 บาท 

หจก.โรจน์มณี 
เป็นเงิน 127,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
4/2562 

ลว.21 ธ.ค. 61 
39 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

 
7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ดําหนู 

เป็นเงิน 7,200.00 บาท 
นายสมชาย  ดําหนู 

เป็นเงิน 7,200.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
19/2562 

ลว.21 ม.ค. 62 
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน

สํานักปลัด 
46,600.00 46,600.00 เฉพาะเจาะจง บีบีคอมพิวเตอร์แอนด์โมบาย   

เป็นเงิน 46,600.00 บาท 
บีบีคอมพิวเตอร์แอนด์โมบาย   
เป็นเงิน 46,600.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
8/2562 

ลว.7 ม.ค. 62 
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกอง

คลัง 
33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บีบีคอมพิวเตอร์แอนด์โมบาย   

เป็นเงิน 33,000.00 บาท 
บีบีคอมพิวเตอร์แอนด์โมบาย   
เป็นเงิน 33,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
9/2562 

ลว.7 ม.ค. 62 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

42 
 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 40,610.00 40,610.00 เฉพาะเจาะจง เทพนครการประปา 
เป็นเงิน 40,610.00 บาท 

เทพนครการประปา 
เป็นเงิน 40,610.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
10/2562 

ลว.21 ม.ค. 62 
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง 13,116.00 13,116.00 เฉพาะเจาะจง เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 

เป็นเงิน 13,116.00 บาท 
เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 
เป็นเงิน 13,116.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
11/2562 

ลว.21 ม.ค. 62 
44 
 

ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เครื่องสูบน้ํา ไฟฟ้า 
ซัมเมอร์) กองช่าง 

83,600.00 83,600.00 เฉพาะเจาะจง เทพนครการประปา 
เป็นเงิน 83,600.00 บาท 

เทพนครการประปา 
เป็นเงิน 83,600.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
12/2562 

ลว.21 ม.ค. 62 
45 
 

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดโดน-
เกาะโพธิ์ 

6,470,000.00 9,950,000.00 E-bidding หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ 
เป็นเงิน 6,470,000.00 บาท 

หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ 
เป็นเงิน 6,470,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
5/2562 

ลว.29 ม.ค. 62 
46 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะโพธิ์ 
1,267,000.00 1,600,000.00 E-bidding หจก.แก้วคงการก่อสร้าง 

เป็นเงิน 1,267,000.00 บาท 
หจก.สินแสงจันทร์นครศรีฯ 
เป็นเงิน 1,267,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
6/2562 

ลว.30 ม.ค. 62 
47 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์,ป้าย

ประกาศ การเลือกตั้ง 
7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 7,600.00 บาท 
ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 7,600.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
20/2562 

ลว.8 ก.พ. 62 
48 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจําทาง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์สันต์  เมฆจันทร์ 

เป็นเงิน 15,000.00 บาท 
ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 15,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
21/2562 

ลว.11 ก.พ. 62 
49 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ

หน่วยงานสํานักปลัด 
 

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 1,800.00 บาท 

คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 1,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
22/2562 

ลว.18 ก.พ. 62 
50 
 
 

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
 

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัยพร  วรรชนะ 
เป็นเงิน 1,800.00 บาท 

นางสาววลัยพร  วรรชนะ 
เป็นเงิน 1,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
23/2562 

ลว.18 ก.พ. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง 7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 7,920.00 บาท 

มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 7,920.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
13/2562 

ลว.6 ก.พ. 62 
52 
 

ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 24,122.00 24,122.00 เฉพาะเจาะจง มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 24,122.00 บาท 

มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 24,122.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
14/2562 

ลว.6 ก.พ. 62 
53 
 

ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 22,185.00 22,185.00 เฉพาะเจาะจง มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 22,185.00 บาท 

มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 22,185.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
15/2562 

ลว.6 ก.พ. 62 
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 

 
4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง    คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 4,400.00 บาท 
  คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 4,400.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
16/2562 

ลว.22 ก.พ. 62 
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สํานักปลัด 20,000.00 22,045.00 เฉพาะเจาะจง วณิภาวัสดุก่อสร้าง 

เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
วณิภาวัสดุก่อสร้าง 

เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
17/2562 

ลว.22 ก.พ. 62 
56 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางไอ้เข้ 

หมู่ที่ 2 ต.ชะเมา 
500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพรพาณิชย์ 

เป็นเงิน 500,000.00 บาท 
สมพรพาณิชย์ 

เป็นเงิน 500,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

7/2562 
ลว.28 ก.พ. 62 

57 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 46,250.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ 
เป็นเงิน 46,250.00 บาท 

หจก.ธรรมราชแทรคเตอร์ 
เป็นเงิน 46,250.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
24/2562 

ลว.6 มี.ค. 62 
58 จ้างทําป้ายไวนิล ป้ายอะคลิลิค 9,175.00 9,175.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ โดยนางสาวสุภา

รัตน์  ดําเนินผล เป็นเงิน 
9,175.00 บาท 

กรีนปริ้นท์ โดยนางสาวสุภา
รัตน์  ดําเนินผล เป็นเงิน 

9,175.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
25/2562 

    ลว.11 มี.ค. 62 
59 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เครื่องเสียง 

ชุดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง    นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 35,000.00 บาท 

  นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 35,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
26/2562 

ลว.12 มี.ค. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

60 
 
 

จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการ
เทศบาลพบประชาชน 
 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาคร  ชูนาก 
เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

นางสาคร  ชูนาก 
เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
27/2562 

ลว.12 มี.ค. 62 
61 จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ 
27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ท่าโพธิ์แอร์ 

เป็นเงิน 27,500.00 บาท 
ท่าโพธิ์แอร์ 

เป็นเงิน 27,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
28/2562 

ลว.14 มี.ค. 62 
62 
 

จ้างเหมาบริการ คนขับรถตักหน้าขุด
หลัง 

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล  มากจันทร์ 
เป็นเงิน 66,000.00 บาท 

นายสายชล  มากจันทร์ 
เป็นเงิน 66,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
29/2562 

ลว.28 มี.ค. 62 
63 
 

จ้างรถแห่ป้ายภาษี โครงการภาษี
เคลื่อนที่ 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  หนูชู 
เป็นเงิน 4,000.00 บาท 

นายศุภชัย  หนูชู 
เป็นเงิน 4,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
30/2562 

ลว.28 มี.ค. 62 
64 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 
24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟิวเจอร์เทค 

เป็นเงิน 24,000.00 บาท 
ฟิวเจอร์เทค 

เป็นเงิน 24,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
18/2562 

ลว.1 มี.ค. 62 
65 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่าโพธิ์แอร์ 

เป็นเงิน 27,500.00 บาท 
ท่าโพธิ์แอร์ 

เป็นเงิน 27,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
19/2562 

ลว.12 มี.ค. 62 
66 ซื้อสารส้ม  - คลอรีน    51,360.00    51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซาเทิร์น เคมิคอล 

เป็นเงิน 51,360.00 บาท 
บริษัทเซาเทิร์น เคมิคอล 
เป็นเงิน 51,360.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
20/2562 

ลว.15 มี.ค. 62 
67 
 

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน
บัตรประชาชน 

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต้า 
ประเทศไทย จํากัด 

เป็นเงิน 3,500.00 บาท 

บริษัท คอนโทรล ดาต้า 
ประเทศไทย จํากัด 

เป็นเงิน 3,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
26/2562 

ลว.27 มี.ค. 62 
68 
 

ซื้อถังขยะอินทรีย์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบเครื่องครัว 
เป็นเงิน 6,900.00 บาท 

ร้านป้านอบเครื่องครัว 
เป็นเงิน 6,900.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
27/2562 

ลว.28 มี.ค. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

69 จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้ 
หน่วยงานกองคลัง 
 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
5/2562 

ลว.26 มี.ค. 62 
70 จ้างเหมาบริการ จดมาตรน้ําประปา 

และเก็บค่าน้ํา หน่วยงานกองคลัง 
 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ชุมสุข 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

นายโกศล  ชุมสุข 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
6/2562 

ลว.26 มี.ค. 62 
71 จ้างเหมาบริการ จดมาตรน้ําประปา 

และเก็บค่าน้ํา หน่วยงานกองคลัง 
 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ชุมสุข 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

นายโกศล  ชุมสุข 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
6/2562 

ลว.26 มี.ค. 62 
72 
 

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน
บัตรประชาชน 

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต้า 
ประเทศไทย จํากัด 

เป็นเงิน 3,500.00 บาท 

บริษัท คอนโทรล ดาต้า 
ประเทศไทย จํากัด 

เป็นเงิน 3,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
26/2562 

ลว.27 มี.ค. 62 
73 
 

ซื้อถังขยะอินทรีย์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบเครื่องครัว 
เป็นเงิน 6,900.00 บาท 

ร้านป้านอบเครื่องครัว 
เป็นเงิน 6,900.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
27/2562 

ลว.28 มี.ค. 62 
74 จ้างเหมาบริการ จัดเก็บรายได้ 

หน่วยงานกองคลัง 
 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

นางสาวจีรวรรณ  คงเหล่ 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
5/2562 

ลว.26 มี.ค. 62 
75 จ้างเหมาบริการ จดมาตรน้ําประปา 

และเก็บค่าน้ํา หน่วยงานกองคลัง 
 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ชุมสุข 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

นายโกศล  ชุมสุข 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
6/2562 

ลว.26 มี.ค. 62 
76 จ้างเหมาบริการ จดมาตรน้ําประปา 

และเก็บค่าน้ํา หน่วยงานกองคลัง 
 

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุฒิพงศ์  พรหมดวง 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

นายพุฒิพงศ์  พรหมดวง 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
6/2562 

ลว.26 มี.ค. 62 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

77 
 

จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนา
เด็กพิการตําบลชะเมา 

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

นางสาวอารี  จันทร์พุ่ม 
เป็นเงิน 54,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

บันทึกตกลงจ้าง 
6/2562 

ลว.26 มี.ค. 62 
78 จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการ

ประเพณีสงกรานต์ 
 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง    นางสาคร  ชูนาก 
เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

นางสาคร  ชูนาก 
เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
31/2562 

ลว.10 เม.ย. 62 
79 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เครื่องเสียง 

ชุดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง    นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 24,000.00 บาท 

  นายอนุศักดิ์  ภาษี 
เป็นเงิน 24,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
32/2562 

ลว.10 เม.ย. 62 
80 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบประปา 

 
32,400.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง    นายจรูญ  พลายด้วง 

เป็นเงิน 32,400.00 บาท 
  นายจรูญ  พลายด้วง 

เป็นเงิน 32,400.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
33/2562 

ลว.22 เม.ย. 62 
81 
 
 

จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจําทาง 
 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง    นายพงศ์สันต์  เมฆจันทร์ 
เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

นายพงศ์สันต์  เมฆจันทร์ 
เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
34/2562 

ลว.22 เม.ย. 62 
82 จ้างทําป้ายไวนิลถ้อยคําถวายพระพร

ชัยมงคล ร.10 
3,910.00 3,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 3,910.00 บาท 
ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 3,910.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
35/2562 

ลว.29 เม.ย. 62 
83 
 

จ้างปรับปรุง/ตกแต่งซุ้ม ร.10 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันทร์รัก  บุญมูล 
เป็นเงิน 4,000.00 บาท 

นายจันทร์รัก  บุญมูล 
เป็นเงิน 4,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
36/2562 

ลว.29 เม.ย. 62 
84 
 

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสําเร็จรูป) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง วณิภาวัสดุก่อสร้าง 
เป็นเงิน 7,000.00 บาท 

วณิภาวัสดุก่อสร้าง 
เป็นเงิน 7,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
28/2562 

ลว.10 เม.ย. 62 
85 
 

ซื้อวัสดุสํานักงาน กองช่าง 29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 29,200.00 บาท 

มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 29,200.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
29/2562 

ลว.25 เม.ย. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือ จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

86 
 

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 4,500.00 บาท 

มนตรีพานิช 
เป็นเงิน 4,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
30/2562 

ลว.25 เม.ย. 62 
87 จ้างทําป้ายไวนิล ข้อความต่อต้าน

ทุจริต 
1,980.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 1,980.00 บาท 
ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 1,980.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
37/2562 

ลว.14 พ.ค. 62 
88 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเทศบาล

ตําบลชะเมา 
 

93,156.34 94,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 
จํากัด 

เป็นเงิน 94,000.00 บาท 

บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 
จํากัด 

เป็นเงิน 94,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
38/2562 

ลว.14 พ.ค. 62 
89 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เครื่องสูบน้ํา ไฟฟ้า 

ชนิดหอยโข่ง) กองช่าง 
34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง เทพนครการประปา 

เป็นเงิน 34,000.00บาท 
เทพนครการประปา 

เป็นเงิน 34,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
31/2562 

ลว.24 พ.ค. 62 
90 
 
 

ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เครื่องจ่าย
สารละลายคลอรีน) กองช่าง 

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง เทพนครการประปา 
เป็นเงิน 95,000.00บาท 

เทพนครการประปา 
เป็นเงิน 95,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
32/2562 

ลว.24 พ.ค. 62 
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)    87,000.00    88,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพรพาณิชย์ 

เป็นเงิน 87,000.00 บาท 
สมพรพาณิชย์ 

เป็นเงิน 87,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
33/2562 

ลว.31 พ.ค. 62 
92 
 

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 186,037.00 186,037.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แดรี่พลัส จํากัด 
เป็นเงิน 186,037.00 บาท 

บริษัท แดรี่พลัส จํากัด 
เป็นเงิน 186,037.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาซื้อขาย 
2/2562 

ลว.22 พ.ค. 62 
93 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และสํารอง

ไฟ กองช่าง 
1,530.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง    คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 4,400.00 บาท 
  คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 4,400.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง 
39/2562 

ลว.7 มิ.ย. 62 
 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

94 จ้างทําป้ายอะคลิลิคโครงสร้างบรหิาร 
สํานักปลัด 
 

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 16,000.00 บาท 

ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 16,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
40/2562 

ลว.24 มิ.ย. 62 
95 จ้างทําป้ายอะคลิลิคโครงสร้างบรหิาร 

กองคลัง 
 

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 11,000.00 บาท 

ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 11,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
41/2562 

ลว.24 มิ.ย. 62 
96 ซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 1,800.00 บาท 
คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 1,800.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
42/2562 

ลว.24 มิ.ย. 62 
97 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เทศบัญญัติ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์  บุญพร่อง 

เป็นเงิน 6,300.00 บาท 
นายอดิศักดิ์  บุญพร่อง 
เป็นเงิน 6,300.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
43/2562 

ลว.24 มิ.ย. 62 
98 
 
 

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 18,400.00 บาท 

คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 18,400.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
34/2562 

ลว.7 มิ.ย. 62 
99 ซื้อหมอแบตเตอรี่     3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วัชรินทร์การไฟฟ้า 

เป็นเงิน 3,200.00 บาท 
วัชรินทร์การไฟฟ้า 

เป็นเงิน 3,200.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
35/2562 

ลว.10 มิ.ย. 62 
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 51,760.00 51,760.00 เฉพาะเจาะจง บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 51,760.00 บาท 
บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 51,760.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
36/2562 

ลว.10 มิ.ย. 62 
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 35,760.00 35,760.00 เฉพาะเจาะจง บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 35,760.00 บาท 
บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 35,760.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
37/2562 

ลว.10 มิ.ย. 62 
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,937.00 3,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านอบ เครื่องครัว 

เป็นเงิน 3,937.00 บาท 
ร้านป้านอบ เครื่องครัว 
เป็นเงิน 3,937.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
38/2562 

ลว.25 มิ.ย. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

103 จ้างบุกเบิกถนนนานายถาวร – นานาย
ถาวร 

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพรพาณิชย์ 
เป็นเงิน 130,000.00 บาท 

สมพรพาณิชย์ 
เป็นเงิน 130,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
18/2562 

ลว.28 มิ.ย. 62 
104 จ้างทําป้ายอะคลิลิคโครงสร้างบรหิาร 

กองช่าง 
 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
44/2562 

ลว.19 ก.ค. 62 
105 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ

สํานักปลัด 
6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ท่าโพธิ์แอร์ 

เป็นเงิน 6,500.00 บาท 
ท่าโพธิ์แอร์ 

เป็นเงิน 6,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
45/2562 

ลว.22 ก.ค. 62 
106 จ้างทําป้ายอะคลิลิคโครงสร้างบรหิาร 

สํานักปลัด 
 

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 19,000.00 บาท 

ร้านออโต้กราฟิก 
เป็นเงิน 19,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
46/2562 

ลว.22 ก.ค. 62 
107 จ้างทําป้ายไวนิล ประชาชนจิตอาสา

ตําบลชะเมา 
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง         กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
กรีนปริ้นท์ 

   เป็นเงิน 500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
47/2562 

ลว.24 ก.ค.. 62 
108 จ้างสํารวจจํานวนประชากรสุนัข – 

แมว ในตําบลชะเมา 
2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง    นายศุภชัย  หนูชู 

เป็นเงิน 2,400.00 บาท 
  นายศุภชัย  หนูชู 

เป็นเงิน 2,400.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
48/2562 

ลว.24 ก.ค.. 62 
109 จ้างทําป้ายไวนิล เทศบัญญัติ 2562

พร้อมติดตั้ง 
5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 5,600.00 บาท 
ร้านโปร ฮาร์ต ช้อป 

เป็นเงิน 5,600.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
49/2562 

ลว.24 ก.ค.. 62 
110 ซื้อม่านปรับแสงสํานักงานเทศบาล

ตําบลชะเมา 
   50,000.00    50,500.00 เฉพาะเจาะจง         RW ผ้าม่าน 

เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
           RW ผ้าม่าน 

เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
39/2562 

ลว.18 ก.ค. 62 
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) (ดินลูกรัง)    87,500.00    88,000.00 เฉพาะเจาะจง       เจริญพาณิชย์ 

เป็นเงิน 87,500.00 บาท 
      เจริญพาณิชย์ 

เป็นเงิน 87,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
40/2562 

ลว.18 ก.ค. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  (ดินลูกรัง)    58,000.00    58,760.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 58,000.00 บาท 

เจริญพาณิชย์ 
เป็นเงิน 58,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
41/2562 

ลว.24 ก.ค. 62 
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ) 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์  ช่วยแก้ว 

เป็นเงิน 2,720.00 บาท 
นางอาภรณ์  ช่วยแก้ว 
เป็นเงิน 2,720.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
42/2562 

ลว.24 ก.ค. 62 
114 จ้างถมยกระดับถนนสายจากปากทาง

บ้านนายเลื่อน-สวนปาล์ม หมู่ที่ 7 
172,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง ปรีดาพาณิชย์ 

เป็นเงิน 172,000.00 บาท 
ปรีดาพาณิชย์ 

เป็นเงิน 172,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

19/2562 
ลว.2 ก.ค. 62 

115 จ้างปรับปรุงถนนสายต้นงิ้ว – หนํา
หย่อม 

164,000.00 164,000.00 เฉพาะเจาะจง สุรศักดิ์พาณิชย์ 
เป็นเงิน 164,000.00 บาท 

สุรศักดิ์พาณิชย์ 
เป็นเงิน 164,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
20/2562 

ลว.8 ก.ค. 62 
116 จ้างซ่อมแซมประปา ม.2 บ้านเกาะโพธิ์ 

ประปา ม.6 (บ้านนายสวาท) 
 

26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง โชคอดิภา ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 26,600.00 บาท 

โชคอดิภา ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 26,600.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
51/2562 

ลว.15 ส.ค. 62 
117 จ้างถ่ายน้ํามันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง 6,160.00 6,160.00 เฉพาะเจาะจง ธรรมราช แทรคเตอร์ 

เป็นเงิน 6,160.00 บาท 
ธรรมราช แทรคเตอร์ 

เป็นเงิน 6,160.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
52/2562 

ลว.15 ส.ค. 62 
118 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการเยาวชนรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 1,000.00 บาท 
กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 1,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
53/2562 

ลว.19 ส.ค.. 62 
119 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม

อาชีพสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
54/2562 

ลว.22 ส.ค.. 62 
120 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมต้าน

ยาเสพติด 
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
55/2562 

ลว.27 ส.ค.. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

121 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กองคลัง 300.00 500.00 เฉพาะเจาะจง คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 300.00 บาท 

คอม-เทล เซอร์วิส 
เป็นเงิน 300.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง 
56/2562 

ลว.27 ส.ค. 62 
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านคนพิการ  280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การโยธา 

เป็นเงิน 280,000.00 บาท 
ร้านสุรศักดิ์การโยธา 

เป็นเงิน 280,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
42/2562 

ลว.2 ส.ค. 62 
123 ซื้อไฟสปอตไลท์    3,000.00    3,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
43/2562 

ลว.3 ส.ค. 62 
124 ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด    41,585.00    41,585.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 

เป็นเงิน 41,585.00 บาท 
น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 
เป็นเงิน 41,585.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
44/2562 

ลว.7 ส.ค. 62 
125 ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง    15,432.00    15,432.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 

เป็นเงิน 15,432.00 บาท 
น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 
เป็นเงิน 15,432.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
45/2562 

ลว.7 ส.ค. 62 
126 ซื้อวัสดุกีฬา  49,030.00 49,310.00 เฉพาะเจาะจง บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 49,030.00 บาท 
บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 49,030.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
46/2562 

ลว.7 ส.ค. 62 
127 ซื้อยาสามัญประจําบ้าน   12,532.00   12,732.00 เฉพาะเจาะจง ศักดิ์เจริญเภสัช 

เป็นเงิน 12,532.00 บาท 
ศักดิ์เจริญเภสัช 

เป็นเงิน 12,532.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
47/2562 

ลว.15 ส.ค. 62 
128 ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์    21,000.00    21,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 21,000.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 21,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
48/2562 

ลว.16 ส.ค. 62 
129 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ผจ 92    3,800.00    3,800.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,800.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,800.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
49/2562 

ลว.16 ส.ค. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

130 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร    18,990.00    19,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําเพชร 
เป็นเงิน 18,990.00 บาท 

ร้านน้ําเพชร 
เป็นเงิน 18,990.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
50/2562 

ลว.16 ส.ค. 62 
131 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาคูคลอง  2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
51/2562 

ลว.21 ส.ค. 62 
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม หลักสูตร จัด

ดอกไม้ และผูกผ้า  
5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 5,500.00 บาท 
ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 5,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
52/2562 

ลว.22 ส.ค. 62 
133 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม ต้านยาเสพติด  2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,500.00 บาท 
ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
53/2562 

ลว.29 ส.ค. 62 
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ    56,810.00    56,810.00 เฉพาะเจาะจง เทพนคร การประปา 

เป็นเงิน 56,810.00 บาท 
เทพนคร การประปา 

เป็นเงิน 56,810.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
54/2562 

ลว.29 ส.ค. 62 
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายในอ่าว ม.4 
266,500.00 266,500.00 เฉพาะเจาะจง สมหมายค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 266,500.00 บาท 
สมหมายค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 266,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

21/2562 
ลว.8 ส.ค. 62 

136 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายเชิญ ไสฉิม ม.1 

294,000.00 294,000.00 เฉพาะเจาะจง สมหมายค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 294,000.00 บาท 

สมหมายค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 294,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
22/2562 

ลว.15 ส.ค. 62 
137 จ้างซ่อมแซมประปา ม.2 บ้านเกาะโพธิ์ 

ประปา ม.6 (บ้านนายสวาท) 
 

26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง โชคอดิภา ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 26,600.00 บาท 

โชคอดิภา ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 26,600.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
51/2562 

ลว.15 ส.ค. 62 
138 จ้างถ่ายน้ํามันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง 6,160.00 6,160.00 เฉพาะเจาะจง ธรรมราช แทรคเตอร์ 

เป็นเงิน 6,160.00 บาท 
ธรรมราช แทรคเตอร์ 

เป็นเงิน 6,160.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
52/2562 

ลว.15 ส.ค. 62 



 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

139 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ 
เป็นเงิน 1,000.00 บาท 

กรีนปริ้นท์ 
เป็นเงิน 1,000.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
53/2562 

ลว.19 ส.ค.. 62 
140 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม

อาชีพสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
54/2562 

ลว.22 ส.ค.. 62 
141 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการกิจกรรมต้าน

ยาเสพติด 
500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
กรีนปริ้นท์ 

เป็นเงิน 500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
55/2562 

ลว.27 ส.ค.. 62 
142 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กองคลัง 300.00 500.00 เฉพาะเจาะจง คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 300.00 บาท 
คอม-เทล เซอร์วิส 

เป็นเงิน 300.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง 
56/2562 

ลว.27 ส.ค. 62 
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านคนพิการ  280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักดิ์การโยธา 

เป็นเงิน 280,000.00 บาท 
ร้านสุรศักดิ์การโยธา 

เป็นเงิน 280,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
42/2562 

ลว.2 ส.ค. 62 
144 ซื้อไฟสปอตไลท์    3,000.00    3,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
43/2562 

ลว.3 ส.ค. 62 
145 ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด    41,585.00    41,585.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 

เป็นเงิน 41,585.00 บาท 
น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 
เป็นเงิน 41,585.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
44/2562 

ลว.7 ส.ค. 62 
146 ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง    15,432.00    15,432.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 

เป็นเงิน 15,432.00 บาท 
น.ส.อมรลักษณ์  แซ่ด่าน 
เป็นเงิน 15,432.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
45/2562 

ลว.7 ส.ค. 62 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

147 ซื้อวัสดุกีฬา  49,030.00 49,310.00 เฉพาะเจาะจง บีบี คอมพิวเตอร์ 
เป็นเงิน 49,030.00 บาท 

บีบี คอมพิวเตอร์ 
เป็นเงิน 49,030.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
46/2562 

ลว.7 ส.ค. 62 
148 ซื้อยาสามัญประจําบ้าน   12,532.00   12,732.00 เฉพาะเจาะจง ศักดิ์เจริญเภสัช 

เป็นเงิน 12,532.00 บาท 
ศักดิ์เจริญเภสัช 

เป็นเงิน 12,532.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
47/2562 

ลว.15 ส.ค. 62 
149 ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์    21,000.00    21,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 21,000.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 21,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
48/2562 

ลว.16 ส.ค. 62 
150 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ผจ 92    3,800.00    3,800.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,800.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 3,800.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
49/2562 

ลว.16 ส.ค. 62 
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร    18,990.00    19,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ําเพชร 

เป็นเงิน 18,990.00 บาท 
ร้านน้ําเพชร 

เป็นเงิน 18,990.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
50/2562 

ลว.16 ส.ค. 62 
152 ซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาคูคลอง  2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
51/2562 

ลว.21 ส.ค. 62 
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม หลักสูตร จัด

ดอกไม้ และผูกผ้า  
5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 5,500.00 บาท 
ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 5,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
52/2562 

ลว.22 ส.ค. 62 
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม ต้านยาเสพติด  2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,500.00 บาท 
ป้านอบเครื่องครัว 

เป็นเงิน 2,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
53/2562 

ลว.29 ส.ค. 62 
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ    56,810.00    56,810.00 เฉพาะเจาะจง เทพนคร การประปา 

เป็นเงิน 56,810.00 บาท 
เทพนคร การประปา 

เป็นเงิน 56,810.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
54/2562 

ลว.29 ส.ค. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

156 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายในอ่าว ม.4 

266,500.00 266,500.00 เฉพาะเจาะจง สมหมายค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 266,500.00 บาท 

สมหมายค้าวัสดุ 
เป็นเงิน 266,500.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
21/2562 

ลว.8 ส.ค. 62 
157 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายนายเชิญ ไสฉิม ม.1 
294,000.00 294,000.00 เฉพาะเจาะจง สมหมายค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 294,000.00 บาท 
สมหมายค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 294,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

22/2562 
ลว.15 ส.ค. 62 

1 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 
 

9,155.00 9,155.00 เฉพาะเจาะจง ธรรมราชแทรคเตอร์ 
เป็นเงิน 9,155.00 บาท 

ธรรมราชแทรคเตอร์ 
เป็นเงิน 9,155.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
57/2562 

ลว.6 ก.ย. 62 
2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2,599.03 2,599.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 

จํากัด 
เป็นเงิน 2,599.03 บาท 

บริษัท วีเอ็มดี ออโต้เซลส์ 
จํากัด 

เป็นเงิน 2,599.03 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
58/2562 

ลว.12 ก.ย. 62 
3 จ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะ 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  กาญจนโรจน์ 

เป็นเงิน 18,800.00 บาท 
นายสมศักดิ์  กาญจนโรจน์ 
เป็นเงิน 18,800.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งจ้าง  
59/2562 

ลว.59 ก.ย.. 62 
4 จ้างขุดลอกวัชพืช เหมืองพระราชดําริ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สมหมายค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 40,000.00 บาท 
สมหมายค้าวัสดุ 

เป็นเงิน 40,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
60/2562 

ลว.16 ก.ย. 62 
5 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง 

 
3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง ธรรมราชแทรคเตอร์ 

เป็นเงิน 3,660.00 บาท 
ธรรมราชแทรคเตอร์ 

เป็นเงิน 3,660.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งจ้าง  
61/2562 

ลว.18 ก.ย. 62 
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 1,440.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง วณิภาวัสดุก่อสร้าง 

เป็นเงิน 1,440.00 บาท 
วณิภาวัสดุก่อสร้าง 

เป็นเงิน 1,440.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ 
55/2562 

ลว.3 ก.ย. 62 
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 13 รายการ 

หน่วยงานกองช่าง 
 20,545.00 20,545.00 เฉพาะเจาะจง วณิภาวัสดุก่อสร้าง 

เป็นเงิน 20,545.00 บาท 
วณิภาวัสดุก่อสร้าง 

เป็นเงิน 20,545.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ 
56/2562 

ลว.6 ก.ย. 62 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลชะเมา  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลําดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่ 
จะซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 ซื้อมิเตอร์น้ํา    18,900.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 18,900.00 บาท 

ต้นหว้า การช่าง 
เป็นเงิน 18,900.00 บาท 

เป็นผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุด 

ใบสั่งซื้อ  
57/2562 

ลว.6 ก.ย. 62 
9 ซื้อปั้มน้ําไฟฟ้า    7,000.00    7,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 7,000.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 7,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
58/2562 

ลว.6 ก.ย. 62 
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ    16,200.00       

16,200.00 
เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน   16,200.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน   16,200.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
59/2562 

ลว.6 ก.ย. 62 
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสําเร็จรูป)    7,500.00    7,500.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 7,500.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 7,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
60/2562 

ลว.6 ก.ย. 62 
12 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 5,600.00 บาท 
บีบี คอมพิวเตอร์ 

เป็นเงิน 5,600.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
61/2562 

ลว.7 ส.ค. 62 
13 ซื้อหินคลุก   100,000.00   100,000.00 เฉพาะเจาะจง สุรศักดิ์พาณิชย์ 

เป็นเงิน 100,000.00 บาท 
สุรศักดิ์พาณิชย์ 

เป็นเงิน 100,000.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
62/2562 

ลว.16 ก.ย. 62 
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ    17,400.00    17,400.00 เฉพาะเจาะจง ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 17,400.00 บาท 
ต้นหว้า การช่าง 

เป็นเงิน 17,400.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
ใบสั่งซื้อ  
63/2562 

ลว.18 ก.ย. 62 
15 จ้างวางท่อระบายน้ําพระราชดําริ 

(หน้านายสมเจต) ม.3 
99,500.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพาณิชย์ 

เป็นเงิน 99,500.00 บาท 
เจริญพาณิชย์ 

เป็นเงิน 99,500.00 บาท 
เป็นผู้ที่เสนอราคา

ต่ําสุด 
สัญญาจ้างก่อสร้าง 

23/2562 
ลว.12 ก.ย. 62 

 

 


