
แบบ สขร.1

1
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทย ุจ  านวน
 7 รายการ (สาธารณสุขฯ)

5,770.- 5,770.- เฉพาะเจาะจง
นางวนัดี อุดมวิศวกุล     

5,770.-
นางวนัดี อุดมวิศวกุล     

5,770.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 141 /2563  
      29 มิ.ย.63

2

จดัจา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กอง
ช่าง (หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ ์
416-56-0048)

7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง
นายทวีวงศ ์ศรีสุขใส     

7,000.-
นายทวีวงศ ์ศรีสุขใส     

7,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 132 /2563 
        30 มิ.ย.63

3 ซ้ืออาหารเสริม (นม)  101,614.50 101,614.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทันครเดร่ีพลสั จ  ากดั

101,614.5
บริษทันครเดร่ีพลสั จ  ากดั

101,614.5

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 146 /2563  
     9 ก.ค.63

4

	 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส าหรับโครงการการ
ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและหนา้ของสตรี
 ปีงบประมาณ 2563

1,030.- 1,030.- เฉพาะเจาะจง
นายอภิชาติ เจนวิทยารักษ์

1,030.-
นายอภิชาติ เจนวิทยารักษ์

1,030.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 147 /2563  
      13 ก.ค.63

5

	 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง และ
เคร่ืองด่ืม ส าหรับโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สิทธิและหนา้ท่ีของสตรี 
ปีงบประมาณ 2563

5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง
นายสุพรรณ บวนขุนทด 

5,000.-
นายสุพรรณ บวนขุนทด 

5,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี  136/2563 
     13 ก.ค.63

6

	 จา้งท าป้ายไวนิล ส าหรับโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและหนา้ท่ีของ
สตรี ปีงบประมาณ 2563

600.- 600.- เฉพาะเจาะจง
นายทีฆทศัน์ บวัทองบุญ 

600.-
นายทีฆทศัน์ บวัทองบุญ 

600.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี  135/2563 
      13 ก.ค.63

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลฉวาง

วนัที ่1-31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

ล าดั
บท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายช่ือผูเ้สนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จา้ง



แบบ สขร.1

7
จา้งปรับภูมิทศัน์ (ขุดลอกคูเหมือง
ชลประทานในเขตเทศบาลต าบลฉวาง)

54,300.- 54,300.- เฉพาะเจาะจง
นายอรรจน์ รัตนพนัธ์  

54,300.-
นายอรรจน์ รัตนพนัธ์  

54,300.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี  141/2563 
       15 ก.ค.63

8 	 จา้งท าป้ายไวนิลทรงพระเจริญ 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง
นายทีฆทศัน์ บวัทองบุญ  

5,000.-
นายทีฆทศัน์ บวัทองบุญ  

5,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี  140/2563 
         15 ก.ค.63

9 ซ้ือธงตราสญัลกัษณ์ จ  านวน 20 ผืน 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง
นายอภิชาติ เจนวิทยารักษ ์  

1,000.-
นายอภิชาติ เจนวิทยารักษ ์ 

1,000.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี 149 /2563  
       15 ก.ค.63

10

	 จา้งผูกผา้พร้อมผา้เหลือง - ขาว บริเวณ
ร้ัวอ าเภอฉวาง เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา

6,500.- 6,500.- เฉพาะเจาะจง
นายอาทิตย ์เสนามิตร   

6,500.-
นายอาทิตย ์เสนามิตร   

6,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 138 /2563 
     15 ก.ค.63

11

	 จา้งตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลกัษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2563

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง
นายอาทิตย ์เสนามิตร   

3,500.-
นายอาทิตย ์เสนามิตร   

3,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี  139/2563 
  15 ก.ค.63

12
	 จา้งเหมาบริการยา้ยและติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศ (รหสั 420-42-0001)

2,500.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง
นายประสิทธ์ิ สุริยวงศก์ุล

การ 2,500.-
นายประสิทธ์ิ สุริยวงศก์ุลการ

 2,500.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

ใบสั่งจา้งท่ี137/2563     
            14 ก.ค.63

13 ซ้ือวสัดุการเกษตร (ตน้ไมพ้ร้อมดินปลูก) 3,160.- 3,160.- เฉพาะเจาะจง
นายกมัพล  ผนัแปร      

3,160.-
นายกมัพล  ผนัแปร      

3,160.-

ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่
ราคากลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี  148/2563  
   14 ก.ค.63

รายช่ือผูเ้สนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จา้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดั
บท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

1) หจก.ซนัการโยธา       
2) หา้งหุ้นส่วนจ ากดั
3) หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ศรี
4) บริษทั ชุมราษฎร์ 
วิศวกรรม จ ากดั    
2,160,000.-

15
ซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนัละอองฝอย 
(ULV)

74,500.- 74,500.- เฉพาะเจาะจง
เพรสซิเดนทซ์พัพลาย 

74,500.-
เพรสซิเดนทซ์พัพลาย 

74,500.-
ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่ราคา
กลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี  150/2563  
              20 ก.ค.63

16
จา้งเปล่ียนถ่ายน ้ามนัรถบรรทุกน ้า
ดบัเพลิง 10 ลอ้

10,130.- 10,130.- เฉพาะเจาะจง
นายพิสิษฐ์ วงศเ์ตชะนนท ์

10,130.-
นายพิสิษฐ์ วงศเ์ตชะนนท ์

10,130.-
ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่ราคา
กลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 143 /2563 
               20 ก.ค.63

17
	 จา้งเปล่ียนลอ้รถบรรทุกน ้าดบัเพลิง 10 
ลอ้

18,400.- 18,400.- เฉพาะเจาะจง
นายพิสิษฐ์ วงศเ์ตชะนนท ์

18,400.-
นายพิสิษฐ์ วงศเ์ตชะนนท ์

18,400.-
ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่ราคา
กลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี  142/2563 
               20 ก.ค.63

18
ซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
จ  านวน 4 รายการ

17,900.- 17,900.- เฉพาะเจาะจง
นายปฏิเวศ เรืองหิรัญ 

17,900.-
นายปฏิเวศ เรืองหิรัญ 

17,900.-
ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่ราคา
กลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี  151/2563  
              23 ก.ค.63

19
จา้งประดบัตกแต่งเวทีโครงการจิตอาสา
พระราชทาน (ส านกัปลดั)

3,500.- 3,500.- เฉพาะเจาะจง
นายอาทิตย ์เสนามิตร    

3,500.-
นายอาทิตย ์เสนามิตร    

3,500.-
ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่ราคา
กลางของทางราชการ

  ใบสั่งจา้งท่ี 144 /2563 
               23 ก.ค.63

20 	 ซ้ือชุดไทยธรรม จ านวน 10 ชุด 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง
นายเฉลิมชยั แซ่เลา้      

2,000.-
นายเฉลิมชยั แซ่เลา้      

2,000.-
ราคาท่ีเสนอไม่สูงกวา่ราคา
กลางของทางราชการ

  ใบสั่งซ้ือท่ี  152/2563  
              23 ก.ค.63

หจก.ซนัการโยธา   
2,090,000.-

ราคาท่ีเสนอต ่าสุด สญัญาจา้งเลขท่ี 3 /2563
         20 ก.ค.63

14 ประกวดราคาจา้งก่อสร้างการปรับภูมิ
ทศัน์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
และเชิงสุขภาพ (ตลาดเยน็สะพานโคง้
ร้อยปี เทศบาลต าบลฉวาง) ประกอบดว้ย
 การก่อสร้างจุดชมวิวสะพานโคง้ร้อยปี 
ริมน ้าแม่น ้าตาปี ปรับปรุงทางเดินออก
ก าลงักายก่อสร้างท่ีนัง่พกัผ่อน งานไฟฟ้า
แสงสวา่ง และตกแต่งภูมิทศัน์ดว้ยปูนป้ัน
  เทศบาลต าบลฉวาง  อ  าเภอฉวาง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช

2,090,000.- 2,090,000.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

รายช่ือผูเ้สนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ

จา้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดั
บท่ี

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง


