
 

 
การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลการะเกด 

ประจําเดือน  มีนาคม 2560 

ลําดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนโครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ราคากลาง 
รวมราคา

พิจารณาคัดเลือก 
วงเงินต่ํากว่าหรือ 

สูงกว่าราคากลาง  (+สูง)(-ต่ํา) 
หมายเหตุ 

๑. จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 7 288,363.00 288,363.00 288,363.00 -  
๒. จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 7 18,216.50 18,216.50 18,216.50 -  
๓. จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - - -  
๔. จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - -  
๕. จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - -  
๖. จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 2 5,131.000.00 13,000.00 5,110,000.00 ต่ํากว่า  
๗. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - -  
๘. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 1 186,741.60 186,741.60 186,741.60 -  
๙. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเลคทรอนิกส์ - - - - -  

 
 ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.๑  (ประจําเดือนมีนาคม 2560) 
  เผยแพร่  เมื่อวันที่   5   เดือนเมษายน  2560 เว็ปไซต์ของหน่วยงาน  และปิดประกาศ  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลการะเกด 
  ไม่ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.เผยแพร่  เพราะ.............................................................................................. 
 

    (ลงชื่อ)         ปรเมศวร์  ชุมทอง           ผู้รายงาน 
(นายปรเมศวร์     ชุมทอง) 

ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาลตําบลการะเกด 
 
 
 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม  2560 

เทศบาลตําบลการะเกด 
 
 

ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

๑. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

42,048.00 ตกลงราคา ร้านไทรทองธุรกิจ 42,048.00 ร้านไทรทองธุรกิจ 42,048.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 
๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ตาม

โครงการจัดเก็บภาษี) 
1,350.00 ตกลงราคา หจก.ซี.ดี.เอส.เทรดดิ้ง 1,350.00 หจก.ซี.ดี.เอส.เทรดดิ้ง 1,350.00 เสนอราคา

เพียงราย
เดียว 

3. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกถ่าย
เอกสาร) 

18,600.00 ตกลงราคา ร้านซีเค  ซัพพลาย โอ.เอ 18,600.00 ร้านซีเค  ซัพพลาย โอ.เอ 18,600.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 

4. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กอง
การศึกษา) 

28,965.00 ตกลงราคา ร้านเชียร์  แชมป์  พาณิชย์ 28,965.00 ร้านเชียร์  แชมป์  พาณิชย์ 28,965.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 

5. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กองช่าง) 60,000.00 ตกลงราคา หจก.ณรงค์-มณพาบริการ 60,000.00 หจก.ณรงค์-มณพาบริการ 60,000.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

6. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  
(ฝ่ายป้องกัน) 

30,000.00 ตกลงราคา หจก.ณรงค์-มณฑาบริการ 30,000.00 หจก.ณรงค์-มณฑาบริการ 30,000.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 
7. จ้างถ่ายเอกสาร 3,301.50 ตกลงราคา ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ 3,301.50 ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ 3,301.50 เสนอราคา

เพียงราย
เดียว 

8. จ้างจัดทําแผ่นพับ 2,200.00 ตกลงราคา ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ 2,200.00 ร้านก้าวหน้าการพิมพ์ 2,200.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 

9. จ้างประกอบอาหารประชุม 1,775.00 ตกลงราคา นางประไพพรรณ  ชูสิทธิ์ 1,775.00 นางประไพพรรณ  ชูสิทธิ์ 1,775.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 

10. จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ 5,000.00 ตกลงราคา นายกําพู  ศักดิ์ศุภกาญน์ 5,000.00 นายกําพู  ศักดิ์ศุภกาญน์ 5,000.00 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 
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ลําดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  186,741.60 กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วยทราย 
จํากัด 

186,741.60 สหกรณ์โคนมชะอํา-ห้วย
ทราย จํากัด 

186,741.60 เสนอราคา
เพียงราย

เดียว 
12 จ้างก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด
กลาง  หมู่ที่ 2 ตําบล
การะเกด 

2,363,000.- ประกวดราคา หจก.นครรวมทรัพย์ 
หจก.โดมการโยธา 
หจก.ฐากูร  2006  วิศวกรรม 
หจก.แก้วคงการก่อสร้าง 
หจก.กันต์ธนาการค้า 
หจก.นคร พีเอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง 
บ.รพีคูลลิ่งเซ็นเตอร์ 
หจก.นครศรีฯมอเตอร์ 
หจก.เทพหัสดินก่อสร้าง 
 

 

2,355,000.- 
2,358,999.- 
2,359,000.- 
2,359,000.- 
2,359,000.- 
2,359,000.- 
2,359,000.- 
2,359,000.- 
2,359,000.- 

หจก.นครรวมทรัพย์ 2,355,000.- เสนอราคา
9 ราย 

13 จ้างก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่  
หมู่ที่ 10ตําบลการะเกด 

2,363,000.- ประกวดราคา หจก.นครรวมทรัพย์ 
หจก.นคร พีเอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง 
หจก.สุพัฒน์การโยธา 

 

2,763,000.- 
2,760,000.- 
2,763,000.- 

  

หจก.นคร พี เอ็นพี เอ็นจิ
เนียริ่ง 

2,760,000.- เสนอราคา
3 ราย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


