
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
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 
 

6 
12 

1,127,079.11 
237,231.00 

1,127,079.11 
237,231.00 

1,127,079.11 
237,231.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 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 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือนกันยายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถผลาชาติ
พร้อมขบวนผลาชาต ิ

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 50,000.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 50,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0155/63 

2 จัดซื้อยางมะตอยส าเรจ็รูป-โปรวนั  14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เม้งฮวดนครศรฯี จ ากัด 14,000.00 บริษัท เม้งฮวดนครศรฯี จ ากัด 14,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0156/63 

3 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง 106,200.00 106,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 106,200.00 หจก.ประตูชัยการประปา 106,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0157/63 

4 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ศพด. 9,996.00 9,996.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,996.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,996.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0158/63 

5 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของส านักงานปลัด 22,643.00 22,643.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 22,643.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 22,643.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0159/63 

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล เหตกุารณืวาตภัย 2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 2,400.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 2,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0161/63 

7 จัดซื้อใบเสรจ็ค่าน้ าประปาแบบกระดาษ
ต่อเนื่อง 

18,000.00 18,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจรุี  หนูเอียด 18,000.00 นางสาวจรุี  หนูเอียด 18,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0162/63 

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ของส านักงานปลัด 2,950.00 2,950.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 2,950.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 2,950.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0163/63 

9 จัดซื้อเก้าอีท้ างาน ของกองช่าง 3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วนิเนอร์ จ ากัด 3,500.00 บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วนิเนอร์ จ ากัด 3,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0164/63 

10 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของกองช่าง 15,073.00 15,073.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 15,073.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 15,073.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0165/63 

11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั ของ ศพด. 9,999.00 9,999.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,999.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 9,999.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0166/63 

 
 
 



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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนกันยายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12 เครื่องยิงบอร์ด MAX TGA 
 

1,500.00 1,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,500.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 1,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0167/63 

13 เครื่องย็บกระดาษ 3,700.00 3,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 3,700.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 3,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0168/63 

14 จัดซื้อคลอรีนเกลด็ 29,670.00 29,670.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 29,670.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 29,670.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0169/63 

15 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0002 

4,679.11 4,679.11 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท มิตซูชเูกียรติยนต์นคร 
จ ากัด 

4,679.11 บริษัท มิตซูชเูกียรติยนต์นคร 
จ ากัด 

4,679.11 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0170/63 

16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ศพด. 
บ้านนากนั หมูท่ี่ 1 

490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 490,000.00 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 490,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0171/63 

17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ศพด. 
บ้านหัวปรางค์ หมูท่ี่ 3 

390,000.00 390,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 390,000.00 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 390,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0172/63 

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร ศพด. 
บ้านหัวปรางค์ หมูท่ี่ 3 

190,000.00 190,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 190,000.00 หจก.พรหมสตารก์ารโยธา 190,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0173/63 

 
 
 
 


