
 
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ล าดับที่ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงินงบประมาณ 
(บาท) 

รวมราคากลาง 
(บาท) 

รวมราคาที่พิจารณา
คัดเลือก 

วงเงินต่ าหรือสูงกว่าราคากลาง 
(+สูง)(ต่ ากว่า)(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดจ้างโดยวิธีอิเอ็กทรอนิกส์ 

4 
13 
1 

22,415.00 
620,744.00 

8,461,000.00 

22,415.00 
620,744.00 

8,461,000.00 

22,415.00 
620,744.00 

8,461,000.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2564 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2564  

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งปรับอากาศของศูนย์
เตือนภัย 

42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อาร์ เอช แวก็ ซิสเตม็ เอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

42,000.00 บริษัท อาร์ เอช แวก็ ซิสเตม็ เอ็น
จิเนียริ่ง จ ากัด 

42,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0101/64 

2 โครงการก่อสร้างทางคมนาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวและเสน้ทางเศรษฐกจิ เพือ่
เชื่อมโยงแหล่งทอ่งเที่ยวน้ าตกพรหมโลก
และพระเจ้าตากสนิมหาราช วัดเขาขนุ
พนม 

8,461,000.00 8,461,000.00 e-idding หจก. บินเดี่ยวคอนสตรัคชั่น 8,461,000.00 หจก. บินเดี่ยวคอนสตรัคชั่น 8,461,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0102/64 

3 จัดซื้อครุภณัฑ์โต๊ะขาเหล็กพับได ้ 18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร ์ 18,000.00 ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร์ 18,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0103/64 

4 จัดซื้อครุภณัฑ์ชุดโซฟารับแขก 19,900.00 19,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 19,900.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 19,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0104/64 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านนากัน 

4,400.00 4,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายจตุพร  กาญจนพันธะ 4,400.00 นายจตุพร  กาญจนพันธะ 4,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0105/64 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริน้
เตอร ์

3,850.00 3,850.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์
เชอร์วิส 

3,850.00 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์
เชอร์วิส 

3,850.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0106/64 

7 จัดซื้อครุภณัฑ์ส านกังานโต๊ะหมู่บูชา 7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรพิพัฒน ์ 7,500.00 ร้านพรพิพัฒน ์ 7,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0107/64 

8 จัดซื้อพันธุ์ผักสวนครัวตาม โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

92,000.00 92,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนาเดียร์พนัธุ์ไม ้ 92,000.00 ร้านนาเดียร์พนัธุ์ไม ้ 92,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0108/64 

9 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์รถาขุดดนิ
ตีนตะขาบ (รถแมดโฮ) 

2,550.00 2,550.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ส.นครแทรคเตอร ์ 2,550.00 หจก.ส.นครแทรคเตอร ์ 2,550.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0109/64 

 
 
 
 



ลงชื่อ                                      ผูจ้ัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชแูกว้)  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว) 
             นกัวิชาการพัสด ุ นักวชิาการพัสด ุ

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2564  

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

10 จัดซื้อนมโรงเรียน 314,364.00 314,364.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 314,364.00 บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 314,364.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0110/64 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง 19,810.00 19,810.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด 

19,810.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด 

19,810.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0112/64 

12 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ตามโครงการสง่เสรมิ
และสนับสนุนการจัดกจิกรรมเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

9,040.00 9,040.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านน้อยพรหมครี ี 9,040.00 ร้านน้อยพรหมครี ี 9,040.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0113/64 

13 จัดซื้อครุภณัฑ์โต๊ะท างานและเก้าอี้
ประชุม 

27,000.00 27,000.00 e-bidding ร้านสุวรรณเฟอร์นเิจอร ์ 27,000.00 ร้านสุวรรณเฟอร์นเิจอร์ 27,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0114/64 

14 จัดซื้อถังดับเพลิง 13,650.00 13,650.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นครศรธีรรมราชการ
ดับเพลิง 

13,650.00 หจก.นครศรธีรรมราชการ
ดับเพลิง 

13,650.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0115/64 

15 จัดซื้อวัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,680.00 2,680.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชัยเจริญเภสัช 2,680.00 ร้านชัยเจริญเภสัช 2,680.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0116/64 

16 จัดซื้อหมกึคอมพวิเตอรข์องกองช่าง 44,810.00 44,810.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 44,810.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 44,810.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0117/64 

17 จัดซื้อวัสดุส านกังานของกองช่าง 9,990.00 9,990.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,990.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,990.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0118/64 

18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถฟารม์แทรกเตอร์ 11,615.00 11,615.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท คูโบต้า มิตรแท้ 
นครศรธีรรมราช จ ากัด 

11,615.00 บริษัท คูโบต้า มิตรแท้ 
นครศรธีรรมราช จ ากัด 

11,615.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0119/64 

 
 
 


