
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 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 
1 

642,154.00 
40,000.00 

642,154.00 
40,000.00 

642,154.00 
40,000.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 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 ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.บ้านนา
กัน ตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 
63 

84,000.00 84,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวพิมใจ สุภาพโรจน ์ 84,000.00 นางสาวพิมใจ สุภาพโรจน ์ 84,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0006/63 

2 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.บ้านหัว
ปรางค์ ตั้งแต่วันที่  1 ต.ค. 62 - 30 
ก.ย. 63 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางพะเยาว คงคาวงศ ์ 78,000.00 นางพะเยาว คงคาวงศ ์ 78,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0007/63 

3 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 
และ ม.3 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 
ก.ย. 63 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอภิสิทธิ ์นาคาพงษ์ 90,000.00 นายอภิสิทธิ ์นาคาพงษ์ 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0003/63 

4 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 
ม.8 และ ม.6 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายเอกสิทธิ์ หนูทอง 108,000.00 นายเอกสิทธิ์ หนูทอง 108,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0002/63 

5 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 
และ ม.5 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 
ก.ย. 63 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายณัฐพนม คนธามาศ 90,000.00 นายณัฐพนม คนธามาศ 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0004/63 

6 จ้างเหมาท าความสะอาด ส านักงาน 
อบต.นาเรียง ต้ังแต่วันที่  1 ต.ค. 62 - 
30 ก.ย. 63 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวพิมใจ สุภาพโรจน ์ 90,000.00 นางสาวพิมใจ สุภาพโรจน ์ 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0005/63 

7 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.5  
และ ม.7 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 
ก.ย. 63 

89,750.00 89,750.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายณัฐวฒุิ  ถาพรพันธ์             89,750.00 นายณัฐวฒุิ  ถาพรพันธ์             89,750.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0009/63 

8 จ้างเหมาบริการพ้ืนที่เว็บไซต์ รายปี 
ระหว่างเดือน ต.ค.61-ก.ย.62 

9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 

9,000.00 บริษัท ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 

9,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0008/63 

9 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถจักรยานยนต์ กองคลัง 

1,140.00 1,140.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านช่างตุ้มเรสชิ่ง 1,140.00 ร้านช่างตุ้มเรสชิ่ง 1,140.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0010/63 

10 จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้สด โทนสี
เหลือง 

700.00 700.00  นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0011/63 



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

  
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 40,000.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 40,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0012/63 

12 จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้สด 
วันปิยมหาราช 

700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0013/63 

13 จ้างเหมาท าป้ายรณรงค์เขตสวมหมวก
นิรภัย 100% 

864.00 864.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 864.00 ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 864.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0014/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีไทยและ
นาฏศิลป์ 

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

CNTR-0029/63 

14 จ้างเหมาจัดนิทรรศการหนังสือ ภาพ นิทาน 
และรักการอ่าน ตามโครงการนิทรรศการ
หนังสือ ภาพ นิทาน และรักการอ่าน 

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.คอมพิวเตอร์ 7,590.00 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 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.คอมพิวเตอร์ 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 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 
 

9 
2 

96,472.00 
42,400.00 

96,472.00 
42,400.00 

96,472.00 
42,400.00 

  

 
 

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

              
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนมกราคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สดโทนสี
เหลือง 

700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0040/63 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 36,300.00 36,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

36,300.00 บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

36,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0041/63 

3 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พร้อมกรอบ 

6,100.00 6,100.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 6,100.00 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 6,100.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0042/63 

4 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอามิตา  อิสอ 5,000.00 นางสาวอามิตา  อิสอ 5,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0043/63 

5 จ้างเหมาผ้าคลุมเก้าอี้ เช่าเคร่ืองเสยีง 
จัดท าเวทีบริเวณพิธีและผูกผ้าสีเหลือง 

9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวีระยุทธ วิหกฤทธิ ์ 9,500.00 นายวีระยุทธ วิหกฤทธิ ์ 9,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0044/63 

6 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดพาน
ธูปเทียนแพ 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยูส่บาย 3,000.00 นางจริยา  อยูส่บาย 3,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0045/63 

7 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 ระหว่างวนัที่ 16ธ.ค.
62-30 ก.ย.63 

71,500.00 71,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวรายุทธ์  ทิพย์มุน ี 71,500.00 นายวรายุทธ์  ทิพย์มุน ี 71,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0046/63 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี ประจ าปี 2563 

1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,700.00 ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0047/63 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

1,872.00 1,872.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,872.00 ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,872.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0048/63 

10 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม ตาม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอามิตา  อิสอ 2,500.00 นางสาวอามิตา  อิสอ 2,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0049/63 

11 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0050/63 

  
 
 



 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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
ชองชาติ 

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
ของชาติ 

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 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 

13 จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่ตาม
โครงการอบรมปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 
 

5 
4 

988,032.01 
115,915.00 

988,032.01 
115,915.00 

988,032.01 
115,915.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนเมษายน 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ของกองช่าง 

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 50,000.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 50,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0088/63 

2 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ของส านักงานปลัด 

40,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 40,000.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลยีม 40,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0089/63 

3 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ ตาม
โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาด 

432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 432.00 ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0090/63 

4 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด 

4,540.00 4,540.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 4,540.00 ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 4,540.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0091/63 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 
หมายเลขครุภัณฑ์เลขท่ี 001-62-0002 

2,400.01 2,400.01 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์นคร 
จ ากัด 

2,400.01 บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนต์นคร 
จ ากัด 

2,400.01 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0092/63 

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย 

300.00 300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจที ดีไซน ์ 300.00 ร้านเจที ดีไซน ์ 300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0093/63 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนากัน-บ้านโพธิ์ หมู่ท่ี 2 

485,000.00 485,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาก่อสร้าง 485,000.00 บริษัทสันยาก่อสร้าง 485,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0094/63 

8 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท า
หน้ากากอนามยั 

21,375.00 21,375.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 21,375.00 ร้านระวังวงศ์เคร่ืองเขียน 21,375.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0095/63 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเพิง-หนองสาคู หมู่ท่ี 4 

499,900.00 499,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาก่อสร้าง 499,900.00 บริษัทสันยาก่อสร้าง 499,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0097/63 

  
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 
3 

2,043,832.00 
380,332.00 

2,043,832.00 
380,332.00 

2,043,832.00 
380,332.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2563 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจุฑารัตน์ เครือยศ 45,000.00 นางสาวจุฑารัตน์ เครือยศ 45,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0096/63 

2 โครงการติดตั้งสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

499,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0099/63 

3 โครงการติดตั้งสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

499,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0098/63 

4 โครงการติดตั้งสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

499,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0054/63 

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ออกก าลัง
กายผู้สูงอายุและเยาวชนพร้อมก่อสร้าง
เวที ม.1 

499,900.00 499,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทลิกรรณ์ก่อสร้าง 499,900.00 ร้านทลิกรรณ์ก่อสร้าง 499,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0100/63 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) 324,000.00 324,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ภูมน พาหุบุตร 324,000.00 ภูมน พาหุบุตร 324,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0101/63 

7 จัดซ้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 10,360.00 10,360.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

10,360.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

10,360.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0102/63 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตามโครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีดสุนัข-แมว 

432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 432.00 ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0104/63 

9 จ้างเหมาส ารวจประชากรสนุัข-แมว ลง
ข้อมูลในระบบ Thairabies.met 

2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,400.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0105/63 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 45,972.00 45,972.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 45,972.00 หจก.ประตูชัยการประปา 45,972.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0111/63 

  
 
 



 
 

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 อีซูซุนครมอเตอร์ 2,954.27 บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์ 2,954.27 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0126/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 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 
 

4 
3 

152,453.80 
77,110.00 

152,453.80 
77,110.00 

152,453.80 
77,110.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

38,000.00 38,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายศิวกร  สระทอง 38,000.00 นายศิวกร  สระทอง 38,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0127/63 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 94,543.80 94,543.80 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 94,543.80 บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 94,543.80 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0128/63 

3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์ตอ่
พ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร ์

19,160.00 19,160.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นครไทร์ ออโต้ เซ็นเตอร ์ 19,160.00 หจก.นครไทร์ ออโต้ เซ็นเตอร ์ 19,160.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0129/63 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
ของส านักงานปลัด 

750.00 750.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

750.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

750.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0130/63 

5 จัดซื้อครุภณัฑ์ถังต้มน้ าไฟฟ้าสแตนเลส 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 12,000.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 12,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0132/63 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 24,560.00 24,560.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

24,560.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

24,560.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0133/63 

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง 40,550.00 40,550.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เทพนคร หินออ่น-ไฟฟ้า 40,550.00 หจก.เทพนคร หินออ่น-ไฟฟ้า 40,550.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0134/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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 
3 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดจ้างโดยวิธีอิเอ็กทรอนิกส์ 

10 
6 
2 

17,192.00 
608,913.60 

10,190,900.00 

17,192.00 
608,913.60 

10,190,900.00 

17,192.00 
608,913.60 

10,190,900.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 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 กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 107,385.60 107,385.60 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นครแดรีพลัส 107,385.60 บริษัท นครแดรีพลัส 107,385.60 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0135/63 

2 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งสูบน้ าบาดาล ขนาด 
2 HP 1 เฟส 

112,000.00 112,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 112,000.00 หจก.ประตูชัยการประปา 112,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0136/63 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน
ปลัด 

29,890.00 29,890.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,890.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,890.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0137/63 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง 19,990.00 19,990.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

19,990.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

19,990.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0138/63 

5 โครงการก่อสร้างการปรับภูมทิัศน์ พฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรกรรมศนูย์
เรียนรูต้ามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  
หมู่ที่ 2 บ้านดอนฆอ้ 

3,158,000.00 3,158,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นพนันท์เจรญิทรัพย์ 3,158,000.00 หจก.นพนันท์เจรญิทรัพย์ 3,158,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0139/63 

6 โครงการปรับภูมทิัศน์พฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตกรรม บ้านสวนกลาง 
หมู่ที่ 4 

7,032,900.00 7,032,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.อนันมณ ี 7,032,900.00 หจก.อนันมณ ี 7,032,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0140/63 

7 จ้างเหมาจดัท าประกาศนียบัตร ขนาด 
A4 

1,480.00 1,480.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 1,480.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 1,480.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0141/63 

8 จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการ 1 
อปท. 1 ถนนสวยและปลอดภัย 

432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 432.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0142/63 

9 จ้างเหมาขดุหลุม ตามโครงการ 1 อปท. 
1 ถนนสวยและปลอดภัย 

14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบุญพา ปานสัสด ี 14,000.00 นางบุญพา ปานสัสด ี 14,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0146/63 

10 จัดซื้อต้นทองอุไรและดนิส าหรับปลูก 
ตามโครงการ 1 อปท. 1ถนนสวยและ
ปลอดภัย 

91,000.00 91,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบางปูภูมทิัศน ์ 91,000.00 ร้านบางปูภูมทิัศน ์ 91,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0144/63 

 
 
 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 จัดซื้อต้นมะละกอ ตามโครงการ 1 อปท. 
1 ถนนสวนและปลอดภัย 

80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบุญพา  ปานสัสด ี 80,000.00 นางบุญพา  ปานสัสด ี 80,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0145/63 

12 ป้ายไวนิลตามโครงการชุมชนปลอดขยะ 432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค า กราฟฟิค 432.00 ร้านเย่ียมชลค า กราฟฟิค 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0147/63 

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผ่นพับ ตาม
โครงการชุมชนปลอดขยะ 

200.00 200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 200.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0151/63 

14 จัดซื้อวัสดตุามโครงการชุมชนปลอดขยะ 30,120.00 30,120.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 30,120.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 30,120.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0149/63 

15 จัดซื้อน้ ามันเบนซินและน้ ามันหลอ่ลื่น 2,620.00 2,620.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 2,620.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 2,620.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0150/63 

16 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งถ่ายเอกสาร 119,000.00 119,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีเค ซัพพลายโอเอ 119,000.00 ร้านซีเค ซัพพลายโอเอ 119,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0152/63 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ศพด. 16,908.00 16,908.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 16,908.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 16,908.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0153/63 

18 
 
 

ป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

648.00 648.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 648.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 648.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0154/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 
12 

1,127,079.11 
237,231.00 

1,127,079.11 
237,231.00 

1,127,079.11 
237,231.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 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 สิงหาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนกันยายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถผลาชาติ
พร้อมขบวนผลาชาต ิ

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 50,000.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 50,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0155/63 

2 จัดซื้อยางมะตอยส าเรจ็รูป-โปรวนั  14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เม้งฮวดนครศรฯี จ ากัด 14,000.00 บริษัท เม้งฮวดนครศรฯี จ ากัด 14,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0156/63 

3 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง 106,200.00 106,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 106,200.00 หจก.ประตูชัยการประปา 106,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0157/63 

4 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ศพด. 9,996.00 9,996.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,996.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,996.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0158/63 

5 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของส านักงานปลัด 22,643.00 22,643.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 22,643.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 22,643.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0159/63 

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล เหตกุารณืวาตภัย 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 2,400.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 2,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0161/63 

7 จัดซื้อใบเสรจ็ค่าน้ าประปาแบบกระดาษ
ต่อเนื่อง 

18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจรุี  หนูเอียด 18,000.00 นางสาวจรุี  หนูเอียด 18,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0162/63 

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ของส านักงานปลัด 2,950.00 2,950.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 2,950.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 2,950.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0163/63 

9 จัดซื้อเก้าอีท้ างาน ของกองช่าง 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วนิเนอร์ จ ากัด 3,500.00 บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วนิเนอร์ จ ากัด 3,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0164/63 

10 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของกองช่าง 15,073.00 15,073.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 15,073.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 15,073.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0165/63 

11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั ของ ศพด. 9,999.00 9,999.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,999.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,999.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0166/63 

 
 
 
 
 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนกันยายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12 เครื่องยิงบอร์ด MAX TGA 
 

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,500.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0167/63 

13 เครื่องย็บกระดาษ 3,700.00 3,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 3,700.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 3,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0168/63 

14 จัดซื้อคลอรีนเกลด็ 29,670.00 29,670.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 29,670.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 29,670.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0169/63 

15 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 

4,679.11 4,679.11 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท มิตซูชเูกียรติยนต์นคร 
จ ากัด 

4,679.11 บริษัท มิตซูชเูกียรติยนต์นคร 
จ ากัด 

4,679.11 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0170/63 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ศพด. 
บ้านนากนั หมูท่ี่ 1 

490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 490,000.00 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 490,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0171/63 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ศพด. 
บ้านหัวปรางค์ หมูท่ี่ 3 

390,000.00 390,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 390,000.00 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 390,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0172/63 

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร ศพด. 
บ้านหัวปรางค์ หมูท่ี่ 3 

190,000.00 190,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 190,000.00 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 190,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0173/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 
 

18 
17 

2,020,184.00 
1,023,042.15 

2,020,184.00 
1,023,042.15 

2,020,184.00 
1,023,042.15 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 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 กันยายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เรืองทองเพาเวอร์ ซิสเท็ม 240,000.00 หจก.เรืองทองเพาเวอร์ ซิสเท็ม 240,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0174/63 

2 จัดซื้อวัสดนุ้ ามนัเชือ้เพลิง ของส านกังาน
ปลัด 

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 50,000.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 50,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0175/63 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 169,328.16 169,328.16 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 169,328.16 บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 169,328.16 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0177/63 

4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับ
สภาพแวดลอ้ม งานตัดหญ้าและตัดแต่ง
กิ่งไม ้

17,500.00 17,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบุญรวย  โพธิวตัร ์ 17,500.00 นางบุญรวย  โพธิวตัร ์ 17,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0176/63 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถจกัรยานยนต์ กองคลัง 

1,220.00 1,220.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,220.00 ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,220.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0178/63 

6 จ้างเหมาจดัสถานทีอ่บรมพร้อมตกแต่ง
สถานที ่

4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวีระยุทธ  วิหกฤทธิ ์ 4,900.00 นายวีระยุทธ  วิหกฤทธิ์ 4,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0180/63 

7 จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที ่ 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,000.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0184/63 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 800.00 800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 800.00 ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0182/63 

9 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ 2,720.00 2,720.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 2,720.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 2,720.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0183/63 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ของกองคลัง 

550.00 550.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

550.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

550.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0185/63 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง 29,450.00 29,450.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,450.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,450.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0186/63 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุส านกังาน กองคลัง 47,891.00 47,891.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 47,891.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 47,891.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0187/63 

13 จัดซื้อวัสดุส านกังานของส านักงานปลัด 30,499.00 30,499.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 30,499.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 30,499.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0188/63 

14 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของกองช่าง 7,085.00 7,085.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 7,085.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 7,085.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0189/63 

15 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของ อปพร. 7,903.00 7,903.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.การดับเพลิง 7,903.00 ร้าน ส.การดับเพลิง 7,903.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0190/63 

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั ของ
ส านักงานปลัด 

6,970.00 6,970.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 6,970.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 6,970.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0191/63 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 40,220.00 40,220.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

40,220.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

40,220.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0192/63 

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 30,999.99 30,999.99 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พี.แอล.ลเิลคทริคอล 30,999.99 หจก.พี.แอล.ลเิลคทริคอล 30,999.99 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0193/63 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน
ปลัด 

54,580.00 54,580.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

54,580.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

54,580.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0194/63 

20 จัดซื้อหมกึเครือ่งถ่ายเอกสาร 29,700.00 29,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีเค ซัพพลายโอเค 29,700.00 ร้านซีเค ซัพพลายโอเค 29,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0195/63 

21 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถจกัรยานยนต์ของส านกังานปลัด 

1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,600.00 ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0196/63 

22 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง 100,892.00 100,892.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 100,892.00 หจก.ประตูชัยการประปา 100,892.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0197/63 
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23 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายธวัชชัย  สนิสกล 6,000.00 นายธวัชชัย  สนิสกล 6,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0198/63 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายนายวิเชียร หมูท่ี่ 8 ป่ากิว้ ต.นาเรียง 

260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

260,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

260,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0199/63 

25 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
เปิดนวัฒกรรม บ่อทอูินวัน บ้านดอนฆอ้ 
หมู่ที่ 2 และบ้านหัวปราง หมูท่ี่ 3 

234,000.00 234,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

234,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

234,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0200/63 

26 โครงการปรับปรุงธนาคารน้ าใต้ดนิระบบ
เปิด (นวัตกรรมเหมืองน้ าไร้ทอ่) บ้านสวน
กลาง หมูท่ี่ 4 

459,600.00 459,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

459,600.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

459,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0201/63 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูรัว้และประตู
กระจกอลูมเินียมส านักงาน อบต.นาเรียง 

10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 10,500.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 10,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0202/63 

28 จ้างเหมาถ่ายเอกสารในงานสมดุออม
ทรัพย์และแบบฝึกพร้อมเข้าเล่มส าหรับ
นักเรียน ศพด. 

13,214.00 13,214.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 13,214.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 13,214.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0203/63 

29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 72,304.00 72,304.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 72,304.00 หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 72,304.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0204/63 

30 ซ่อมแซมถนนภายในต าบลนาเรียง 
จ านวน 3 สาย 

44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

44,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

44,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0208/63 

31 จ้างเหมาที่ปรึกษาความพึงพอใจ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 25,000.00  25,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0205/63 

32 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายชลประทาน-
หนอกกก (เครอืญาตอิทุิศ) หมู่ที่ 6 
ต าบลนาเรียง 

366,000.00 366,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

366,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

366,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0206/63 

 
 
 



ลงชื่อ                                 ผูจ้ัดท า 
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             นกัวิชาการพัสด ุ นักวชิาการพัสด ุ

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กันยายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

33 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายวิริยานุศาสน์ 
1/1 (บ้านนายนิกร) หมู่ที่ 6 ต าบลนา
เรียง 

179,300.00 179,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

179,300.00 บริษัทวรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

179,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0207/63 

34 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายของ อบต.นาเรียง 

394,000.00 394,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทคนิคทีว ี 394,000.00 ร้านเทคนิคทีว ี 394,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0209/63 

35 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง ทรายกรอง ถ่านไม้ 
ถาดกรอง 

102,500.00 102,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัชรกรการก่อสร้าง 102,500.00 ร้านวัชรกรการก่อสร้าง 102,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0210/63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


