
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 
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 
4 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดจ้างโดยวิธีอิเอ็กทรอนิกส์ 
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

5 
13 
1 
1 

594,568.71 
892,273.87 

2,300,000.00 
1,895,000.00 

594,568.71 
892,273.87 

2,300,000.00 
1,895,000.00 

594,568.71 
892,273.87 

2,300,000.00 
1,895,000.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่  1 กันยายน 2564  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 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือนกันยายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อรองเท้าบูทเอี้ยมกันน้ า 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นครศรธีรรมราช ดับเพลิง 12,000.00 หจก.นครศรธีรรมราช ดับเพลิง 12,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0120/64 

2 จัดซื้อชุดปฏิบัตกิารส าหรับ อปพร. 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซิก้า แมนชอ๊พ 150,000.00 ร้านซิก้า แมนชอ๊พ 150,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0121/64 

3 จ้างท าตัวอกัษรชือ่อาคารศูนย์
ประสานงานเตอืนภัยพิบัติ  
อ าเภอพรหมครีี พรอ้มตดิตั้ง 

30,000.00 30,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรนีปริ้นท ์ 30,000.00 ร้านกรนีปริ้นท ์ 30,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0122/64 

4 ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง  
หมายเลขทะเบียน 8095 

7,653.71 7,653.71 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนตน์คร 
จ ากัด 

7,653.71 บริษัท มิตซู ชูเกียรติยนตน์คร 
จ ากัด 

7,653.71 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0123/64 

5 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
พร้อมเชื่อมต่อถนนเครือข่าย 
ต าบลนาเรียง 

495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทคนิคทิว ี 495,000.00 ร้านเทคนิคทิว ี 495,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0123/64 

6 จ้างเหมาติดตั้งผังโครงสร้างชุดปฏิบัตกิาร
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรนีปริ้นท ์ 25,000.00 ร้านกรนีปริ้นท ์ 25,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0140/63 

7 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด ม.5 บ้านก าแพงถม  

2,300,000.00 2,300,000.00 วิธีอิเอก็
ทรอนกิส ์

หจก.เทพหัสดนิกอ่สร้าง 2,300,000.00 หจก.เทพหัสดนิกอ่สร้าง 2,300,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0150/64 

8 จัดซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ของ 
ศพด. 

31,800.00 31,800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ 
เซอร์วสิ 

31,800.00 หจก.ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ 
เซอร์วสิ 

31,800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0126/64 

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สป. 54,810.00 54,810.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเฟอรเ์ฟคคอมพิวเตอร ์ 54,810.00 ร้านเฟอรเ์ฟคคอมพิวเตอร ์ 54,810.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0127/64 

10 จัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง 2,090.00 2,090.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน นว.แบตเตอรี ่ 2,090.00 ร้าน นว.แบตเตอรี ่ 2,090.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0128/64 

 
 
 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนกันยายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 127,587.87 127,587.87 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พี.แอล.อิเลคทริคอล 127,587.87 หจก.พี.แอล.อิเลคทริคอล 127,587.87 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0129/64 

12 โครงการก่อสร้าง คสล.สายหัวปราง-นา
ตาหลวง (บ้านนายมิตร-นางอารีย์) ม.2 
บ้านดอนฆอ้ ต.นาเรียง 

1,895,000.00 1,895,000.00 วิธีคัดเลอืก บริษัท สันยาการก่อสร้าง 1,895,000.00 บริษัท สันยาการก่อสร้าง 1,895,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0131/64 

13 จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ของ สป. 73,300.00 73,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด ์ 
ไอที จ ากัด 

73,300.00 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด ์ 
ไอที จ ากัด 

73,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0132/64 

14 จ้างเหมาบรกิารติดตั้งระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

36,915.00 36,915.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

36,915.00 บริษัท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

36,915.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0135/64 

15 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งตัดหญ้าแบบข้อแข้ง 
กองช่าง 

8,600.00 8,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.การช่าง 8,600.00 ร้าน ส.การช่าง 8,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0133/64 

16 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งเจีย/ตดัแบบมือถือ 2,900.00 2,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.การช่าง 2,900.00 ร้าน ส.การช่าง 2,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0135/64 

17 จัดซือ้ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดง
ภาพ) กองช่าง 

10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด 

10,500.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด 

10,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0136/64 

18 
 

จัดซื้อหมกึเครือ่งถ่ายเอกสาร  13,800.00 13,800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ซีเค ซัพพลาย โอเอ 13,800.00 ร้าน ซีเค ซัพพลาย โอเอ 13,800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0137/64 

19 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง 378,686.00 378,686.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เทพนครการประปา จ ากดั 378,686.00 บริษัท เทพนครการประปา จ ากดั 378,686.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0138/64 

20 จัดซื้อครุภณัฑ์ส านกังาน 26,200.00 26,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านสุวรรณเฟอร์นเิจอร ์ 26,200.00 ร้านสุวรรณเฟอร์นเิจอร์ 26,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0139/64 

 
 


