
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
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 
 

8 
5 

599,305.53 
55,480.00 

 

599,305.53 
55,480.00 

 

599,305.53 
55,480.00 

 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ มกราคม 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 ธันวาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือน มกราคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดซื้อวัสดุส านกังานพานพุ่มทอง 1,450.00 1,450.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,450.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,450.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0033/62 

2. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรก์องช่าง 7,740.00 7,740.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ ากัด 7,740.00 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

7,740.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0034/62 

3. จัดซื้อหมกึคอมพวิเตอร ์กองคลัง 600.00 600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ ากัด 600.00 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0035/62 

4. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์การ
ช าระภาษี ประจ าปี 2562 

4,332.00 4,332.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 4,332.00 ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 4,332.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0036/62 

5. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ไหล่ทาง) สายป่ายาง-สวน
กลาง หมูท่ี่ 1 

498,000.00 498,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประกอบกิจคอนกรตี 498,000.00 หจก.ประกอบกิจคอนกรตี 498,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0037/62 

6. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร
กองช่าง 

3,115.00 3,115.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ซี.พี.โอ.เอ กรุ๊ปเซอรว์ิส 3,115.00 ร้าน ซี.พี.โอ.เอ กรุ๊ปเซอรว์ิส 3,115.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0038/62 

7. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์
ส่วนกลาง 

6,426.53 6,426.53 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อีซูซุนครมอเตอรเ์ซสส์ 
(1991) 

6,426.53 บริษัท อีซูซุนครมอเตอรเ์ซสส์ 
(1991) 

6,426.53 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0040/62 

8. จ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณสถานที่
จัดพิธีเชญิสิ่งของพระราชทาน 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชัยมาศ  จิตตอ์ านวย 3,000.00 นายชัยมาศ  จิตตอ์ านวย 3,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0041/62 

9. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพิธีเชญิสิ่งของ
พระราชทาน 

12,432.00 12,432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านอาร์ตพอยต์ กราฟิค มเีดีย 
เซ็นเตอร ์

12,432.00 ร้านอาร์ตพอยต์ กราฟิค มเีดีย 
เซ็นเตอร ์

12,432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0042/62 

10. จ้างเหมาตกแต่งสถานที่บรเิวณพิธเีชิญ
สิ่งของพระราชทาน 

71,300.00 71,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านน้องบ่าวบรกิารตลาดท่าแพ 71,300.00 ร้านน้องบ่าวบรกิารตลาดท่าแพ 71,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0043/62 

11. จัดซื้อครุภณัฑ์ DLTV   30,700.00 30,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทเก่งคอมพิวเตอร ์แอนด์ ไอที 
จ ากัด 

30,700.00 บริษัทเก่งคอมพิวเตอร ์แอนด์ ไอ
ที จ ากัด 

30,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0044/62 

 

 
  
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือน มกราคม 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12. จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค 14,990.00 14,990.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 14,990.00 บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

14,990.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0045/62 

13. จ้างเหมาท าพานพุม่ดอกไม้สดงานวัน
ร าลึกพระเจ้าตากสินมหาราช 

700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0046/62 

 

 
 
 ลงชื่อ                                 ผูจ้ัดท า 
 (นางสาวพรชนก  ปลอดชแูกว้) 
 นักวชิาการพัสด ุ

 
 
 


