
หน้าสรุปผลการพจิารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง 
ประจ าเดือน  กนัยายน  2561 

 

ล าดับที ่ วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จ านวน
โครงการ 

รวมวงเงินงบประมาณ รวมราคากลาง 
รวมราคาทีพ่จิารณา

คัดเลอืก 

วงเงินต ่าหรือสูง 
กว่าราคากลาง 

(+ สูง)  (- ต ่ากว่า) 
หมายเหตุ 

1 จดัซ้ือโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 38 2,556,706.- 2,556,706.- - -  
2 จดัซ้ือโดยวธีิสอบราคา - - - - -  
3 จดัจา้งโดยวธีิสอบราคา - - - - -  
4 จดัซ้ือโดยวธีิประกวดราคา - - - - -  
5 จดัจา้งโดยวธีิประกวดราคา - - - - -  
6 จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษ - - - - -  
7 จดัซ้ือจดัจา้งโดยวธีิอิเลคทรอนิกค ์ - - - - -   

 รวม 38 2,556,706.- 2,556,706.-  -  
 

  ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามแบบ  สขร. 1  ( ประจ าเดือน  กนัยายน  2561 ) 
 เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี….1.…เดือน…ตุลาคม....พ.ศ. ...2561…โดยวธีิ……ปิดประกาศ……… 
 ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตามแบบ  สขร. 1  เผยแพร่  เหตุเพราะ………………. 
 
 
 

 (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกุล)  
 ผูอ้  านวยการกองคลงั 
 ผูร้ายงาน 



แบบ  สขร.  1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561 

(ช่ือหน่วยงาน)  องค์การบริหารส่วนต าบลนารียง 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

ประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง 
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลอืก 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา 

1 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
พฒันาคุณธรรมและค่านิยมอนัพึง
ประสงค ์

- เฉพาะเจาะจง ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 450.- ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 450.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

2 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน 

- เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ตพอยต ์ 1,350.- ร้านอาร์ตพอยต ์ 1,350.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

3 จา้งเหมาท าดอกไมแ้หง้โครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน 

- เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  สงัขพนัธ์ุ 3,650.- นายสุพจน์  สงัขพนัธ์ุ 3,650.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

4 จา้งเหมาถ่ายเอกสารและพิมพ์
วฒิุบตัรโครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน 

- เฉพาะเจาะจง ร้านเกส เทรดด้ิง 9,750.- ร้านเกส เทรดด้ิง 9,750.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑป์ร้ิน
เตอร์ (สป.) 

- เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีเจ คอมพิวเตอร์ 1,000.- ร้านพีพีเจ คอมพิวเตอร์ 1,000.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

6 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
พฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชน 

- เฉพาะเจาะจง ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 450.- ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 450.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

 
 



แบบ  สขร.  1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561 

(ช่ือหน่วยงาน)  องค์การบริหารส่วนต าบลนารียง 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

ประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง 
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลอืก 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา 

7 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ
ส่งเสริมและพฒันากีฬา  
อบต.นาเรียง 

- เฉพาะเจาะจง ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 864.- ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 864.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

8 จา้งเหมาจดัสถานท่ีฝึกอบรม 
โครงการส่งเสริมและพฒันากีฬา 
อบต.นาเรียง 

- เฉพาะเจาะจง นายสวา่ง  เลิศพนัธ์ุ 4,000.- นายสวา่ง  เลิศพนัธ์ุ 4,000.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

9 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม
โครงการส่งเสริมและพฒันากีฬา 
อบต.นาเรียง  

- เฉพาะเจาะจง ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 2,200.- ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 2,200.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

10 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑเ์คร่ือง
ปร้ินเตอร์ กองช่าง 

- เฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรี  
พาณิชยค์อมฯ 

1,980.- ร้านพรหมคีรี  
พาณิชยค์อมฯ 

1,980.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

11 เช่าเหมารถรับ-ส่ง เยาวชนและ
เจา้หนา้ท่ี โครงการพฒันา
คุณธรรมและค่านิยมอนัพึง
ประสงค ์

- เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ดอกไมห้อม 20,000.- นายอรรถพล ดอกไมห้อม 20,000.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

12 เช่ารถตูป้รับอากาศ - เฉพาะเจาะจง นายศรายทุธ  มะเซ็ง 14,400.- นายศรายทุธ  มะเซ็ง 14,400.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

13 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

- เฉพาะเจาะจง ร้านซีเคซพัพลายโอเอ 14,380.- ร้านซีเคซพัพลายโอเอ 14,380.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

 



แบบ  สขร.  1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561 

(ช่ือหน่วยงาน)  องค์การบริหารส่วนต าบลนารียง 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

ประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง 
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลอืก 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา 

14 โครงการจา้งเหมาติดตั้งป้ายเตือน
สญัญาณจราจรบริเวณชุมชนจุด
เส่ียง จุดอนัตรา กระจกโคง้
บริเวณทางแยกทางโคง้ ภายใน
ต าบล 

- เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอน็นคร 436,500.- หจก.ทีเอน็นคร 436,500.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

15 โครงการจา้งปรับปรุงถนนหิน
คลกุสายหนองไทร-หวัเลน ม.8 

- เฉพาะเจาะจง บ.วรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 

437,000.- บ.วรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 

437,000.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายบา้นโพธ์ิ-นางนาก 
ม.2 

- เฉพาะเจาะจง บ.วรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 

188,000.- บ.วรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 

188,000.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

17 โครงการจา้งซ่อมแซมคอนกรีต
ช ารุดบริเวณคอสะพานบา้น 
นายค่ิน ม.8 

- เฉพาะเจาะจง บ.วรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 

24,000.- บ.วรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากดั 

24,000.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายเลียบเหมือง
ชลประทาน ม.4 

- เฉพาะเจาะจง หจก.ประกอบกิจคอนกรีต 498,000.- หจก.ประกอบกิจคอนกรีต 498,000.- รับจา้งเหมาใหบ้ริการ
ดงักล่าวโดยตรง 

 
 
 



แบบ  สขร.  1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561 

(ช่ือหน่วยงาน)  องค์การบริหารส่วนต าบลนารียง 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

ประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง 
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลอืก 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา 

19 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์โครงการ
พฒันาคุณธรรมและค่านิยมอนัพึง
ประสงค ์

- เฉพาะเจาะจง ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 6,806.- ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 6,806.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

20 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (สป.) - เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 924.- ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 924.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

21 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์โครงการ
พฒันาศกัยภาพผูน้ าชุมชน 

- เฉพาะเจาะจง ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 975.- ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 975.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

22 จดัซ้ืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้โครงการส่งเสริมและ
พฒันากีฬา อบต.นาเรียง 

- เฉพาะเจาะจง ร้านคลงัยาชุมชน 1,642.- ร้านคลงัยาชุมชน 1,642.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

23 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกองช่าง - เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 7,675.- ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 7,675.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

24 จดัซ้ือวสัดุกระเบ้ือง - เฉพาะเจาะจง ร้านวรินทร์ทิพย ์
ทลิกรรณ์ 

4,400.- ร้านวรินทร์ทิพย ์
ทลิกรรณ์ 

4,400.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

25 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ของ 
ศพด. สงักดั อบต.นาเรียง 

 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 69,672.- บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 69,672.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

 
 
 



แบบ  สขร.  1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561 

(ช่ือหน่วยงาน)  องค์การบริหารส่วนต าบลนารียง 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

ประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง 
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลอืก 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา 

26 จดัซ้ือเคร่ืองแบบ อปพร. - เฉพาะเจาะจง ร้านวนัดี 156,000.- ร้านวนัดี 156,000.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

27 จดัซ้ือวสัดุโครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือน อปพร. 

- เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 11,000.- ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 11,000.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

28 จดัซ้ือน ้ ามนั แก๊สหุง้ตม้ ตาม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน อปพร. 

- เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การส่ือสาร 13,850.- ร้าน ส.การส่ือสาร 13,850.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

29 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์  (สป.) - เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 50,365.- บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 50,365.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

30 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร - เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.เค.ซพัพลาย โอเอ 12,600.- ร้าน ซี.เค.ซพัพลาย โอเอ 12,600.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

31 จดัซ้ือเคร่ืองเขียนและอปุกรณ์
โครงการส่งเสริมและพฒันากีฬา 
ต.นาเรียง 

- เฉพาะเจาะจง ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 11,295.- ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 11,295.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

32 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สป.)  เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 58,710.- ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 58,710.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

 
 



แบบ  สขร.  1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน  2561 

(ช่ือหน่วยงาน)  องค์การบริหารส่วนต าบลนารียง 

ล าดับที ่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
วงเงิน

ประมาณ 
(ราคากลาง) 

วธีิซ้ือ/จ้าง 
การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลอืก 

เหตุผลทีค่ัดเลอืก
โดยสังเขป ผู้เสนอราคา 

ราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา 

33 จดัซ้ือส านกังาน ของ ศพด.สงักดั 
อบต.นาเรียง 

- เฉพาะเจาะจง ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 19,341.- ร้านระวงัวงศเ์คร่ืองเขียน 19,341.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

34 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ของ 
ศพด. สงักดั อบต.นาเรียง 

- เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมจีเชง้ 49,520.- หจก.ล้ิมจีเชง้ 49,520.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

35 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า - เฉพาะเจาะจง หจก. เทพนครหินอ่อน-
ไฟฟ้า 

90,372.- หจก. เทพนครหินอ่อน-
ไฟฟ้า 

90,372.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

36 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง - เฉพาะเจาะจง หจก.ประตูชยัการประปา 233,705.- หจก.ประตูชยัการประปา 233,705.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

37 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 54,930.- บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 54,930.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

38 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ของศูนย ์
อปพร. อบต.นาเรียง 

- เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การส่ือสาร 44,950.- ร้าน ส.การส่ือสาร 44,950.- จ าหน่ายพสัดุดงักล่าว
โดยตรง 

 
 
 
 (นางสาวมณฑา  วชัรดิษฐกุล)  
 ผูอ้  านวยการกองคลงั 
 ผูร้ายงาน 
 


