
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 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 
14 

85,400.00 
176,443.20 

85,400.00 
176,443.20 

 

85,400.00 
176,443.20 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์  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 มกราคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดซื้อใบเสรจ็ค่าน้ าประปาแบบกระดาษ
ต่อเนื่อง 

9,000.- 9,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจุร ี หนเูอียด 9,000.- นางจุร ี หนเูอียด 9,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0047/62 

2. จัดซื้อแบบพิมพจ์ากโรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน กรมการปกครอง 

3,328.20 3,328.20 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

โรงพิมพอ์าสารกัษาดินแดน 
กรมการปกครอง 

3,328.20 โรงพิมพอ์าสารกัษาดินแดน 
กรมการปกครอง 

3,328.20 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0048/62 

3. จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร  
อบต.นาเรียง 

30,000.- 30,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวนลินพร  กิจมะโน 30,000.- นางสาวนลินพร  กิจมะโน 30,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0052/62 

4. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์ตอ่
พ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร ์

25,000.- 25,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทพธานีรัตน์ การช่าง 25,000.- ร้านเทพธานีรัตน์ การช่าง 25,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0049/62 

5. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการวันเด็ก
แห่งชาต ิ

1,500.- 1,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค า กราฟฟิค 1,500.- ร้านเย่ียมชลค า กราฟฟิค 1,500.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0053/62 

6. จัดซื้อวัสดแุละอุปกรณ์โครงการวันเดก็
แห่งชาต ิ

3,636.- 3,636.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 3,636.- ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 3,636.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0055/62 

7. จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่หลัง
เสร็จสิน้กจิกรรมโครงการวันเดก็แห่งชาติ 

1,500.- 1,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายชัยมาศ  จิตตอ์ านวย 1,500.- นายชัยมาศ  จิตตอ์ านวย 1,500.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0054/62 

8. จัดซื้อของขวญัของรางวัล โครงการวนั
เด็กแห่งชาต ิ

12,210.- 12,210.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 12,210.- ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 12,210.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0056/62 

9. เช่าเครือ่งเสียง เวที โตะ๊ และเกา้อี้ ตาม
โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ

11,900.- 11,900.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวีระยุทธ  วิหกฤทธิ ์ 11,900.- นายวีระยุทธ  วิหกฤทธิ ์ 11,900.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0057/62 

10. จ้างเหมาจดัสถานที่พร้อมตกแต่งตาม
โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ

7,500.- 7,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง เลิศพันธ ์ 7,500.- นายสว่าง เลิศพันธ ์ 7,500.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0058/62 

11. จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง หินเกร็ด 4,400.- 4,400.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาววรินทรท์ิพย์ ทลกิรรณ ์ 4,400.- นางสาววรินทรท์ิพย์ ทลกิรรณ ์ 4,400.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0059/62 

12. จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลืน่ กองคลัง 3,000.- 3,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตเลียม 3,000.- ร้านหลวงครูการปิโตเลียม 3,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0060/62 

13. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 5,180.- 5,180.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,180.- บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 5,180.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0061/62 

 
 



  
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน มกราคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

14. จัดซื้อวัสดนุ้ ามนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น
เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภับพิบัติจากพายุ
ปาบึก 

8,165.- 8,165.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตเลียม 8,165.- ร้านหลวงครูการปิโตเลียม 8,165.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0063/62 

15. จัดซื้อเทียนไขและถุงพลาสตกิเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุปาบึก 

17,700.- 17,700.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 17,700.- ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 17,700.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0064/62 

16. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์ตาม
โครงการ ส านักงานองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท) ปลอดโฟม 2562 

4,500.- 4,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 4,500.- ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 4,500.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0065/62 

17. จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ตามโครงการเยาวชน
จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 

3,400.- 3,400.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงคเ์ครือ่งเขียน 3,400.- ร้านระวังวงคเ์ครือ่งเขียน 3,400.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0067/62 

18. จัดซื้อน้ ามันตามโครงการเยาวชนจิต
อาสาท าความดีดว้ยหัวใจ 

6,600.- 6,600.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูปิโตรเลียม 6,600.- ร้านหลวงครูปิโตรเลียม 6,600.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0066/62 

19. จัดซื้อข้าวสาร เพื่อชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัต 

52,200.- 52,200.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

โรงสีนกุูลพนูพล 52,200.- โรงสีนกุูลพนูพล 52,200.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0069/62 

20. จัดซื้อน้ าดื่ม เพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย
พิบัต ิ

45,500.- 45,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพงศ์ชัย ทองแสน 45,500.- นายพงศ์ชัย ทองแสน 45,500.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0068/62 

21. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ กองคลัง 

1,500.- 1,500.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บ.อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอน็จิเนียริ่ง 
จ ากัด 

1,500.- บ.อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอน็จิ
เนียริ่ง จ ากัด 

1,500.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0070/62 

22. จ้างเหมารถยนต์สว่นบุคคล เพือ่ใช้
บรรทกุวัสดวุัสดุ ณ ม เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

2,000.- 2,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายประสิทธิ์ พรหมจรรย์ 2,000.- นายประสิทธิ์ พรหมจรรย์ 2,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0071/62 

23. จัดซื้อผ้าเวลลุ๊คสีม่วง ส าหรับจัด
นิทรรศการงานเกษตรแห่งชาต ิ

2,124.- 2,124.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 2,124.- ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 2,124.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0072/62 

 
 

 
  
 

ลงชื่อ                                 ผู้จัดท า 
(นางสาวพรชนก  ปลอดชแูกว้) 

นักวิชาการพัสด ุ
 


