
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 
 

18 
17 

2,020,184.00 
1,023,042.15 

2,020,184.00 
1,023,042.15 

2,020,184.00 
1,023,042.15 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 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 กันยายน 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เรืองทองเพาเวอร์ ซิสเท็ม 240,000.00 หจก.เรืองทองเพาเวอร์ ซิสเท็ม 240,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0174/63 

2 จัดซื้อวัสดนุ้ ามนัเชือ้เพลิง ของส านกังาน
ปลัด 

50,000.00 50,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 50,000.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 50,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0175/63 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 169,328.16 169,328.16 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 169,328.16 บริษัท นครแดรี่พลัส จ ากัด 169,328.16 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0177/63 

4 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับ
สภาพแวดลอ้ม งานตัดหญ้าและตัดแต่ง
กิ่งไม ้

17,500.00 17,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบุญรวย  โพธิวตัร ์ 17,500.00 นางบุญรวย  โพธิวตัร ์ 17,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0176/63 

5 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถจกัรยานยนต์ กองคลัง 

1,220.00 1,220.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,220.00 ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,220.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0178/63 

6 จ้างเหมาจดัสถานทีอ่บรมพร้อมตกแต่ง
สถานที ่

4,900.00 4,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวีระยุทธ  วิหกฤทธิ ์ 4,900.00 นายวีระยุทธ  วิหกฤทธิ ์ 4,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0180/63 

7 จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที ่ 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,000.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0184/63 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 800.00 800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 800.00 ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0182/63 

9 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ 2,720.00 2,720.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 2,720.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 2,720.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0183/63 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ของกองคลัง 

550.00 550.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

550.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

550.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0185/63 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง 29,450.00 29,450.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,450.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,450.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0186/63 

 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กันยายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุส านกังาน กองคลัง 47,891.00 47,891.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 47,891.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 47,891.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0187/63 

13 จัดซื้อวัสดุส านกังานของส านักงานปลัด 30,499.00 30,499.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 30,499.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 30,499.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0188/63 

14 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของกองช่าง 7,085.00 7,085.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 7,085.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 7,085.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0189/63 

15 จัดซื้อวัสดุส านกังาน ของ อปพร. 7,903.00 7,903.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.การดับเพลิง 7,903.00 ร้าน ส.การดับเพลิง 7,903.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0190/63 

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครวั ของ
ส านักงานปลัด 

6,970.00 6,970.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 6,970.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 6,970.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0191/63 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง 40,220.00 40,220.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

40,220.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

40,220.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0192/63 

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 30,999.99 30,999.99 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.พี.แอล.ลเิลคทริคอล 30,999.99 หจก.พี.แอล.ลเิลคทริคอล 30,999.99 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0193/63 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน
ปลัด 

54,580.00 54,580.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

54,580.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

54,580.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0194/63 

20 จัดซื้อหมกึเครือ่งถ่ายเอกสาร 29,700.00 29,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีเค ซัพพลายโอเค 29,700.00 ร้านซีเค ซัพพลายโอเค 29,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0195/63 

21 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถจกัรยานยนต์ของส านกังานปลัด 

1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,600.00 ร้านซีลมอเตอร์ไซค ์ 1,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0196/63 

22 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง 100,892.00 100,892.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 100,892.00 หจก.ประตูชัยการประปา 100,892.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0197/63 

 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กันยายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

23 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายธวัชชัย  สนิสกล 6,000.00 นายธวัชชัย  สนิสกล 6,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0198/63 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก
สายนายวิเชียร หมูท่ี่ 8 ป่ากิว้ ต.นาเรียง 

260,000.00 260,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

260,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

260,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0199/63 

25 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
เปิดนวัฒกรรม บ่อทอูินวัน บ้านดอนฆอ้ 
หมู่ที่ 2 และบ้านหัวปราง หมูท่ี่ 3 

234,000.00 234,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

234,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

234,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0200/63 

26 โครงการปรับปรุงธนาคารน้ าใต้ดนิระบบ
เปิด (นวัตกรรมเหมืองน้ าไร้ทอ่) บ้านสวน
กลาง หมูท่ี่ 4 

459,600.00 459,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

459,600.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

459,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0201/63 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูรัว้และประตู
กระจกอลูมเินียมส านักงาน อบต.นาเรียง 

10,500.00 10,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 10,500.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 10,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0202/63 

28 จ้างเหมาถ่ายเอกสารในงานสมดุออม
ทรัพย์และแบบฝึกพร้อมเข้าเล่มส าหรับ
นักเรียน ศพด. 

13,214.00 13,214.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 13,214.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 13,214.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0203/63 

29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 72,304.00 72,304.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 72,304.00 หจก.เทพนครหินอ่อน-ไฟฟ้า 72,304.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0204/63 

30 ซ่อมแซมถนนภายในต าบลนาเรียง 
จ านวน 3 สาย 

44,000.00 44,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

44,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

44,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0208/63 

31 จ้างเหมาที่ปรึกษาความพึงพอใจ 25,000.00 25,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

 25,000.00  25,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0205/63 

32 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายชลประทาน-
หนอกกก (เครอืญาตอิทุิศ) หมู่ที่ 6 
ต าบลนาเรียง 

366,000.00 366,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

366,000.00 บริษัท วรพัชร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

366,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0206/63 

 
 
 



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

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กันยายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

33 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายวิริยานุศาสน์ 
1/1 (บ้านนายนิกร) หมู่ที่ 6 ต าบลนา
เรียง 

179,300.00 179,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทวรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

179,300.00 บริษัทวรพชัร คอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

179,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0207/63 

34 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายของ อบต.นาเรียง 

394,000.00 394,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเทคนิคทีว ี 394,000.00 ร้านเทคนิคทีว ี 394,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0209/63 

35 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง ทรายกรอง ถ่านไม้ 
ถาดกรอง 

102,500.00 102,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวัชรกรการก่อสร้าง 102,500.00 ร้านวัชรกรการก่อสร้าง 102,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0210/63 

 
 
 
 
 


