
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
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 
 

6 
15 

1,288,715.00 
195,468.00 

1,288,715.00 
195,468.00 

1,288,715.00 
195,468.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนมีนาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,200.00 20,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

20,200.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

20,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0065/63 

2 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 8,400.00 8,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีเคชัพพลาย โอเอ 8,400.00 ร้านซีเคซัพพลาย โอเอ 8,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0066/63 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านกังาน โต๊ะ 14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์ 14,000.00 ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์ 14,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0067/63 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านกังาน เกา้อี้ 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์ 8,000.00 ร้านสมชายเฟอร์นิเจอร์ 8,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0068/63 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาปูน-
ก าแพงถม 19 (บ้านท่าหัก-บ้านใน) ม.3 

484,670.00 484,670.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประกอบกิจคอนกรีต 484,670.00 หจก.ประกอบกิจคอนกรีต 484,670.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0069/63 

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 9,545.00 9,545.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 9,545.00 หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 9,545.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0070/63 

7 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด 

298,800.00 298,800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุพจน์  โพธวิตร์ 298,800.00 นายสุพจน์  โพธวิตร์ 298,800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0072/63 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวิรยิานุศาสน์ 9 หมู่ท่ี 8  
(ป่ากิ่ว-ป่ายาง) 

499,900.00 499,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 499,900.00 บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 499,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0073/63 

9 จัดซื้อเสื้อส าหรับฝึกอบรมและฝึก
ภาคสนาม ตามโครงการอบรมปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาต ิ

13,320.00 13,320.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอรรถพล  ทิพย์รัตน ์ 13,320.00 นายอรรถพล  ทิพย์รัตน ์ 13,320.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0074/63 

10 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมภาคสนาม ตาม
โครงการอบรมปกป้องสถาบันส าคัญ
ชองชาต ิ

8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.การสื่อสาร 8,900.00 ร้าน ส.การสื่อสาร 8,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0075/63 

11 จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรมปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาต ิ

1,155.00 1,155.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจที ดีไซน ์ 1,155.00 ร้านเจที ดีไซน ์ 1,155.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0076/63 

12 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ตาม
โครงการอบรมปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ

3,700.00 3,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 3,700.00 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 3,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0077/63 

  
 
 



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

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

13 จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่ตาม
โครงการอบรมปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาต ิ

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสมใจ สุภาพโรจน ์ 1,500.00 นางสมใจ สุภาพโรจน ์ 1,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0078/63 

14 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกองช่าง 

2,690.00 2,690.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

2,690.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

2,690.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0079/63 

15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน
ปลัด 

16,600.00 16,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

16,600.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

16,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0080/63 

16 จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
ส านักงานปลัด 

2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

2,500.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

2,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0081/63 

17 จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 6,300.00 6,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

6,300.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

6,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0082/63 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 7,920.00 7,920.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

7,920.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

7,920.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0083/63 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์จอแสดงภาพ 5,500.00 5,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

5,500.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอน 
เซอร์วิส จ ากัด 

5,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0084/63 

20 จัดซื้อวัสดุ กรวดทราย 68,475.00 68,475.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายภูมน  พาหุบุตร 68,475.00 นายภูมน  พาหุบุตร 68,475.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0086/63 

21 จดซื้อวัสดุส านักงาน 2,108.00 2,108.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 

2,108.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง 

2,108.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0087/63 

 


