
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 
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 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

12 
8 

235,870.00 
451,363.86 

235,870.00 
451,363.86 

235,870.00 
451,363.86 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ 420-45-0001 

1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

1,600.00 บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

1,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0015/63 

2 จัดซื้อนมโรงเรียน 54,166.56 54,166.56 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครแดร่ีพลัส จ ากัด 54,166.56 บริษัทนครแดร่ีพลัส จ ากัด 54,166.56 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0016/63 

3 จัดซื้อใบเสร็จค่าน้ าประปาแบบกระดาษ
ต่อเนื่อง 

9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจุร ี หนูเอียด 9,000.00 นางสาวจุร ี หนูเอียด 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0017/63 

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

2,520.00 2,520.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 2,520.00 ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 2,520.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0018/63 

5 จ้างเหมาจัดเก็บและท าความสะอาด
บริเวณจัดกิจกรรมระหว่างจัดกิจกรรม
และหลังด าเนินการตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางหนูเรียง นาวรรณ ์ 2,000.00 นางหนูเรียง นาวรรณ ์ 2,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0019/63 

6 เช่าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง เคร่ืองปั่นไฟ
และไฟส่องสว่างตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 

22,000.00 22,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 22,000.00 นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 22,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0020/63 

7 เช่า เต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ พลาสติก ตาม
โครงการกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

9,150.00 9,150.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอุทัย  รักขพันธ ์ 9,150.00 นายอุทัย  รักขพันธ ์ 9,150.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0021/63 

8 จ้างเหมาท าชานลอยกระทงพร้อม
ตกแต่งสถานท่ีบริเวณชานลอยกระทง
และเวทีกลางตามโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีวันลอยกระทง 

12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 12,000.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 12,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0022/63 

9 จัดซื้อถ้วยรางวัล วัสดุและอุปกรณ์ตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

5,580.00 5,580.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 5,580.00 ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 5,580.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0024/63 

10 จัดซื้อถ้วยรางวัล วัสดุ และอุปกรณ์ตาม
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย
และนาฏศิลป ์

5,060.00 5,060.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 5,060.00 ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 5,060.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0025/63 

  
 
  



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

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 เช่าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง เคร่ืองปั่นไฟ 
ตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรี
ไทยและนาฏศิลป ์

16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 16,000.00 นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 16,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0026/63 

12 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทยและ
นาฏศิลป ์

1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 1,800.00 ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 1,800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0027/63 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 7,970.00 7,970.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 7,970.00 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 7,970.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0029/63 

14 จ้างเหมาจัดนิทรรศการหนังสือ ภาพ 
นิทาน และรักการอ่าน ตามโครงการ
นิทรรศการหนังสือ ภาพ นิทาน และรัก
การอ่าน 

38,000.00 38,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวมณนิทร  คงจันทร ์ 38,000.00 นางสาวมณนิทร  คงจันทร ์ 38,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0030/63 

15 จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 7,590.00 7,590.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 7,590.00 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 7,590.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0031/63 

16 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองคลัง 

800.00 800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ไอทีซีคอม 800.00 ร้าน ไอทีซีคอม 800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0032/63 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส านักงาน
ปลัด 

9,799.00 9,799.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 9,799.00 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร ์ 9,799.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0033/63 

18 นม 352,198.30 352,198.30 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครแดร่ีพลัส จ ากัด 352,198.30 บริษัทนครแดร่ีพลัส จ ากัด 352,198.30 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0038/63 

19 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ตามโครงการจ้างเหมาบุคลากรทาง
การศึกษา 

30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจุฑารัตน์  เครือยศ 30,000.00 นางสาวจุฑารัตน์  เครือยศ 30,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0037/63 

20 จ้างเหมาครูสอนว่ายน้ า 100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิทักษ์  เช่งรักษา 100,000.00 นายพิทักษ์  เช่งรักษา 100,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0039/63 

 
 
 


