
หน้าที ่ 1

วงเงินที่จะซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 580 ถุง 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นการค้า ร้านทีเอ็นการค้า เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0059/61
ราคาที่เสนอ 98,600.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 98,600.00       ลงวันที่ 3 ม.ค. 61

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของกองช่าง จ านวน 16 รายการ 57,540.00 57,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0060/61
ราคาที่เสนอ 57,540.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 57,540.00       ลงวันที่ 3 ม.ค. 61

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิรัตน์- 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0061/61
บ้านนายแท่น หมู่ที่ 6 ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 420,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 419,000.00    ลงวันที่ 3 ม.ค. 61

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ าด า หมู่ที่ 7 426,000.00 426,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0062/61
ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 426,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 425,000.00     ลงวันที่ 3 ม.ค. 61

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคร้ัง-คลองไก่หัก 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0063/61
หมู่ที่ 7 ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 400,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 399,000.00    ลงวันที่ 3 ม.ค. 61

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0064/61
หมู่ที่ 9 ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 400,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 399,000.00    ลงวันที่ 3 ม.ค. 61

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรประชาอุทิศ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0065/61

หมู่ที่ 13 ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 500,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 499,000.00    ลงวันที่ 3 ม.ค. 61

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จ านวน 16 รายการ 93,027.00 93,027.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0066/61

ราคาที่เสนอ 93,027.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 93,027.00      ลงวันที่ 4 ม.ค. 61

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน ของกองคลัง จ านวน 43 รายการ 61,412.00 61,412.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0067/61

ราคาที่เสนอ 61,412.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 61,412.00      ลงวันที่ 4 ม.ค. 61

10 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ประจ าท้ายรถบรรทุกขยะ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0069/61

ทะเบียน 81-3758 นศ. จ านวน 2 เดือน ราคาที่เสนอ 18,000.00      ราคาที่ตกลงจ้าง 18,000.00      ลงวันที่ 4 ม.ค. 61

11 จ้างเปล่ียนยางในและยางรองของรถบรรทุกขยะ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0070/61

ทะเบียน 81-3758 นศ. ราคาที่เสนอ 2,100.00        ราคาที่ตกลงจ้าง 2,100.00        ลงวันที่ 4 ม.ค. 61

12 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเบรค และฝาท้ายรถบรรทุก 14,150.00 14,150.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0071/61

ขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. ราคาที่เสนอ 14,150.00      ราคาที่ตกลงจ้าง 14,150.00      ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่ 15  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์

นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์ นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน

นายนะรา มณีโชติ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิระวัฒน์การโยธา

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน

นายนะรา มณีโชติ



หน้าที ่ 2

วงเงินที่จะซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่ 15  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

13 จ้างซ่อมแซมระบบครัช เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง และ 19,850.00 19,850.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0072/61

เปล่ียนยางนอก ของรถตู้กู้ชีพ ทะเบียน กพ-2479 นศ. ราคาที่เสนอ 19,850.00      ราคาที่ตกลงจ้าง 19,850.00      ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

14 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 7 ตลับ 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0073/61

ราคาที่เสนอ 34,775.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 34,775.00      ลงวันที่ 10 ม.ค. 61

15 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,112.01 4,112.01 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0074/61

ราคาที่เสนอ 4,112.01        ราคาที่ตกลงจ้าง 4,112.01        ลงวันที่ 12 ม.ค. 61

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน ของส านักงานปลัด 12,713.00 12,713.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0075/61

จ านวน 18 รายการ ราคาที่เสนอ 12,713.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,713.00      ลงวันที่ 17 ม.ค. 61

17 ซ้ือวัสดุป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ จ านวน 9 รายการ 12,196.00 12,196.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0076/61

ราคาที่เสนอ 12,196.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,196.00      ลงวันที่ 18 ม.ค. 61

18 ค่าตู้เก็บเอกสารแบบไม้ ของส านักงานปลัด 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0077/61

จ านวน 1 ตู้ ราคาที่เสนอ 12,900.00      ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,900.00      ลงวันที่ 22 ม.ค. 61

19 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ี GS ขนาด 135 แอมป์ จ านวน 2 ลูก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0078/61

ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0087 นศ. ราคาที่เสนอ 6,000.00        ราคาที่ตกลงจ้าง 6,000.00        ลงวันที่ 22 ม.ค. 61

20 ค่าวัสดุก่อสร้าง 319,347.00 319,347.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง CNTR-0079/61

ราคาที่เสนอ 319,347.00    ราคาที่ตกลงซ้ือ 319,347.00    ลงวันที่ 23 ม.ค. 61

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลาขาว หมู่ที่ 6 324,000.00 324,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0080/61

ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 324,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 323,000.00    ลงวันที่ 23 ม.ค. 61

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวแรด-คลองหิน  226,000.00 226,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0081/61

หมู่ที่ 8 ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 226,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 225,000.00    ลงวันที่ 23 ม.ค. 61

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0082/61

หมู่ที่ 11 ต าบลเสาเภา ราคาที่เสนอ 500,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 499,000.00    ลงวันที่ 23 ม.ค. 61

24 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในต าบลเสาเภา 295,000.00 295,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0083/61

จ านวน 3 สาย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 14 ราคาที่เสนอ 295,000.00    ราคาที่ตกลงจ้าง 294,000.00    ลงวันที่ 24 ม.ค. 61

ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์ ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์

บริษัท ชลนครวิศวกรรม จ ากัด บริษัท ชลนครวิศวกรรม จ ากัด

ร้านบริบูรณ์ภัณฑ์ ร้านบริบูรณ์ภัณฑ์

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.พ.ีฉลองกอ่สร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็.พ.ีฉลองกอ่สร้าง

บริษัท ชลนครวิศวกรรม จ ากัด บริษัท ชลนครวิศวกรรม จ ากัด

บริษัท ชลนครวิศวกรรม จ ากัด บริษัท ชลนครวิศวกรรม จ ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์



หน้าที ่ 3

วงเงินที่จะซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่ 15  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

25 จา้งพิมพ์ป้ายไวนิล ตามโครงการจดัประชมุประชาคมเพื่อจดัท า 675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้รับจ้างโดยตรง CNTR-0084/61

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน ราคาที่เสนอ 675.00          ราคาที่ตกลงจ้าง 675.00          ลงวันที่ 29 ม.ค. 61

ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่

ร้านสิชลโฆษณา ร้านสิชลโฆษณา



หน้าที ่ 4

วงเงินที่จะซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่ 15  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 



หน้าที ่ 5

วงเงินที่จะซ้ือ เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลเสาเภา อ าเภอสชิล จงัหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่ 15  เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
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