
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 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 
 

7 
7 

46,010.00 
244,269.50 

46,010.00 
244,269.50 

46,010.00 
244,269.50 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 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 มกราคม 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 

1 จัดซื้อมุ้งตาข่าย 31,800.00 31 ,800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทรวงการเกษตร 31,800.00 ร้านทรวงการเกษตร 31,800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0051/63 

2 จัดซื้อท่อพีวีซีและข้อต่อสามทางพีวีซ ี 137,371.50 137,371.50 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทเทพนครการประปา 137,371.50 บริษัทเทพนครการประปา 137,371.50 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0052/63 

3 เช่าเวที เคร่ืองเสียง โต๊ะและเก้าอี้ตาม
โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 

8,900.00 8,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุจิต  ตรีโทพันธ ์ 8,900.00 นายสุจิต  ตรีโทพันธ ์ 8,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0053/63 

4 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง
สถานท่ีตามโครงการกิจกรรมงานวนั
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

7,500.00 7,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง เลศิพันธ ์ 7,500.00 นายสว่าง เลศิพันธ ์ 7,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0054/63 

5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และของขวัญของ
รางวัล 

21,500.00 21,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 21,500.00 ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 21,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0055/63 

6 จ้างเหมาท าความสะอาดพ้ืนที่จัด
กิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกจิกรรม 

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชยัมาศ  จิตต์อ านวย 1,500.00 นายชยัมาศ  จิตต์อ านวย 1,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0056/63 

7 จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์กองช่าง 19,090.00 19,090.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 19,090.00 ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 19,090.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0058/63 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,500.00 ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0057/63 

9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

21,600.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

21,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0059/63 

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลนื 3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 3,000.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 3,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0060/63 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,210.00 6,210.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

6,210.00 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

6,210.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0061/63 

12 จ้างเหมาช่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กองช่าง 

1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 1,200.00 ร้านพรหมคีรีพาณิชย์คอมฯ 1,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0062/63 

  
 
 
  
 



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

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน มกราคม 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 เช่าเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ 19,200.00 19,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสกล  จูค้า 19,200.00 นายสกล  จูค้า 19,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0063/63 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 9,908.00 9,908.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 9,908.00 ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 9,908.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0064/63 

 


