
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 
 

10 
8 

14,988,788.22 
1,143,095.00 

14,988,788.22 
1,143,095.00 

14,988,788.22 
1,143,095.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 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 พฤษภาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อครุภณัฑ์โรงงาน ตู้เชื่อมหน้าจอ
ดิจิตอล 

6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.การช่าง 6,000.00 ร้าน ส.การช่าง 6,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0106/63 

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าหนองไทร หมู่
ที่ 5 และหมู่ที ่8 

604,000.00 604,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เทียนฉัตรโยธากิจ 604,000.00 หจก.เทียนฉัตรโยธากิจ 604,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0107/63 

3 จัดซื้อครุภณัฑ์ เครือ่งป๊ัมน้ าแบบหอยโข่ง 42,000.00 42,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 42,000.00 หจก.ประตูชัยการประปา 42,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0108/63 

4 จัดซื้อวัสดแุละอุปกรณ์ตามโครงการ
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด 
สุนัข-แมว 

25,290.00 25,290.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฟิวเจอร์เทคซัพพลาย 25,290.00 ร้านฟิวเจอร์เทคซัพพลาย 25,290.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0109/63 

5 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยด้วน  
หมู่ที่ 2 บ้านดอกฆอ้ 

541,000.00 541,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 541,000.00 บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 541,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0110/63 

6 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง (ดนิถม-หินกรวด) 
ถนนสายหัวปราง-บ้านโพธิ์ หมูท่ี่ 2  
บ้านดอนฆอ้ 

179,000.00 179,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 179,000.00 บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 179,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0112/63 

7 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง (ดนิถม-หินกรวด) 
ถนนสายนากนั-หัวแพ 

418,500.00 418,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 418,500.00 บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 418,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0113/63 

8 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง (หินกรวดและทอ่
ระบายน้ า) ถนนสายสวนกลางล่าง-สวน
เทียม หมูท่ี่ 4 บ้านสวนกลาง 

316,465.00 316,465.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 316,465.00 บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 316,465.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0114/63 

9 จัดซื้อวัสดุส านกังาน (สป.) 17,540.00 17,540.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 17,540.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 17,540.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0115/63 

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าฝาย
น้ าล้นท่าหัก หมู่ที่3 บ้านหัวปราง 

504,000.00 504,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เทียนฉัตรโยธากิจ 504,000.00 หจก.เทียนฉัตรโยธากิจ 504,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0116/63 

11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าฝาย
น้ าล้นห้วยขีเ้หล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสวนกลาง 

568,000.00 568,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ควอทช์การ์เดน้ 568,000.00 หจก.ควอทช์การ์เดน้ 568,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0118/63 

12 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง (ดนิถม-หินกรวดปน
ทราย) ถนนสายทุ่งคา หมู่ที่ 4 

138,300.00 138,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 138,300.00 บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 138,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0119/63 

  
 
 
  



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

 

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายสวนกลาง-สวนเทียม 
หมู่ที่ 4 

7,197,210.00 7,197,210.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประกอบกิจคอนกรตี 7,197,210.00 หจก.ประกอบกิจคอนกรตี 7,197,210.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0120/63 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้ คลองวังยาง 
หมู่ที่  บ้านนากัน 

1,641,382.55 1,641,382.55 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 1,641,382.55 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 1,641,382.55 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0121/63 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายในไร่-วังยาง หมู่ที ่1,5  

3,894,000.00 3,894,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท สันยาการก่อสร้าง จ ากัด 3,894,000.00 บริษัท สันยาการก่อสร้าง จ ากัด 3,894,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0122/63 

16 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครือ่งครุภัณฑ์รถ
ขุดดิน ตีนตะขาบ (รถแมคโฮ) 

10,641.40 10,641.40 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อริยะอีควิปเมน้ท ์ 10,641.40 บริษัท อริยะอีควิปเมน้ท ์ 10,641.40 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0123/63 

17 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ าบาดาล 25,600.00 25,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทคนิคการไฟฟ้า 25,600.00 ร้านเทคนิคการไฟฟ้า 25,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0124/63 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์เลขที ่ 
001-46-0001 

2,954.27 2,954.27 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อีซูซุนครมอเตอร ์ 2,954.27 บริษัท อีซูซุนครมอเตอร ์ 2,954.27 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0126/63 

 


