
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 
 

20 
4 

3,841,871.00 
67,276.00 

3,841,871.00 
67,276.00 

3,841,871.00 
67,276.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ เมษายน  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 มีนาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือน เมษายน 2562 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถา่ย
เอกสาร 

12,450.- 12,450.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีเค ซัพพลายโอ.เอ 12,450.- ร้านซีเค ซัพพลายโอ.เอ 12,450.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0079/62 

2. จัดซื้อวัสดนุ้ ามนัเชือ้เพลิง กองช่าง 50,000.- 50,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูปิโตรเลียม 50,000.- ร้านหลวงครูปิโตรเลียม 50,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0080/62 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต สายก าแพงถมเขาปูน 
21 (วัดท้าวโท๊ะ) ม.3 (บ้านหัวปรางค์) 

499,000.- 499,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บ.วรพัชรคอนสตรัคชัน่ จ ากัด 499,000.- บ.วรพัชรคอนสตรัคชัน่ จ ากัด 499,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0081/62 

4. โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริเวณศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านนากนั 

239,800.- 239,800.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บ.วรพัชรคอนสตรัคชัน่ จ ากัด 239,800.- บ.วรพัชรคอนสตรัคชัน่ จ ากัด 239,800.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0082/62 

5. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการจดั
งานวันท้องถิ่นไทย 

1,800.- 1,800.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 1,800.- ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 1,800.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0083/62 

6. จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์และของขวญัของ
รางวัลตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 

8,000.- 8,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 8,000.- ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 8,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0084/62 

7. จ้างเหมาจดันทิรรศการและซุม้ถ่ายภาพ
ตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 

7,250.- 7,250.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธุ ์ 7,250.- นายสว่าง  เลิศพันธุ ์ 7,250.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0085/62 

8. จ้างเหมาจดัท าดอกไมแ้ละพานพุ่มและ
จัดท าชุดเครือ่งไทยธรรมตามโครงการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย 

10,250.- 10,250.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยู่สบาย 10,250.- นางจริยา  อยู่สบาย 10,250.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0087/62 

9. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถฟาร์ม
แทรกเตอร ์

36,420.- 36,420.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทพธานีรัตนก์ารช่าง 36,420.- ร้านเทพธานีรัตนก์ารช่าง 36,420.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0096/62 

10. จัดซื้อวัสดุส านกังาน 1,728.- 1,728.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,728.- ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,728.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0088/62 

11. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการจดั
งานวันข้าวหลามของดนีาเรียง 

2,850.- 2,850.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 2,850.- ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 2,850.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0089/62 

12. จ้างเหมาท าข้าวหลามตามโครงการจดั
งานวันข้าวหลามของดนีาเรียง 

5,000.- 5,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวพวงเพชร ปิยะพันธ ์ 5,000.- นางสาวพวงเพชร ปิยะพันธ ์ 5,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0090/62 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือน เมษายน 2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

13. เช่าเตน็ท์ โต๊ะ ตามโครงการจัดงานวนั
ข้าวหลามของดนีาเรียง 

11,100.- 11,100.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.สกุลนนการโยธา 11,100.- หจก.สกุลนนการโยธา 11,100.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0091/62 

14. เช่าเวทีพรอ้มเครือ่งเสียงตามโครงการวนั
ข้าวหลามของดนีาเรียง 

12,000.- 12,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิโรจน์ เกตเุกลี้ยง 12,000.- นายวิโรจน์ เกตเุกลี้ยง 12,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0092/62 

15. จัดซื้อวัสด ุอุปกรณแ์ละของขวัญของ
รางวัลตามโครงการวันขา้วหลามของดนีา
เรียง 

7,548.- 7,548.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 7,548.- ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 7,548.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0093/62 

16. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลและโครงไม้พร้อม
ติดตั้งประชาสมัพันธก์ารเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

1,000.- 1,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 1,000.- ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 1,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0094/62 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายวิริยานุศาสน์ 2 ม.6 บ้านหนองบัว 

375,000.- 375,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0098/62 

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายเขาปูน-ก าแพงถม 1 ม.5,6 

375,000.- 375,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0099/62 

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายเขาปูน-ก าแพงถม 12 ม.3 

482,000.- 482,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 482,000.- บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 482,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0104/62 

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายหนองอ้ายควาย ม.4 

375,000.- 375,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0102/62 

21. โครงการซ่อมแซมสระว่ายน้ าศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนากัน อบต.นาเรียง 

65,000.- 65,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 65,000.- บริษัทวรพชัรคอนสตรัคชั่น จ ากัด 65,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0103/62 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายหลวงครู-ป่ากิ้ว ม.7,8 

375,000.- 375,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 375,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0100/62 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายเขาปูน-ก าแพง 11 ม.1,2,3,4 

473,951.- 473,951.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 473,951.- บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 473,951.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0105/62 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายป่ายาง-สวนกลาง 3 (หัวปราง-นาตา
หลวง 

482,000.- 482,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 482,000.- บริษัทสันยาการก่อสร้าง จ ากัด 482,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0106/62 

 

ลงชื่อ                                 ผู้จัดท า 
(นางสาวพรชนก  ปลอดชแูกว้) 

นักวิชาการพัสด ุ
 


