
 
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 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 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดจ้างโดยวิธีอิเอ็กทรอนิกส์ 

4 
5 

135,764.44 
185,150.00 

135,764.44 
185,150.00 

135,764.44 
185,150.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



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

 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขุดดินตนีตะขาบ 
(รถแมคโฮ) 

22,407.08 22,407.08 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อริยะอีควีปเมน้ท์ จ ากัด 22,407.08 บริษัท อริยะอีควีปเมน้ท์ จ ากัด 22,407.08 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0041/64 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์
ส่วนกลาง 001-62-0002 

3,047.36 3,047.36 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท มิตชู ชูเกียรติยนตน์คร 
จ ากัด 

3,047.36 บริษัท มิตชู ชูเกียรติยนตน์คร 
จ ากัด 

3,047.36 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0042/64 

3 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV 27,350.00 27,350.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทเก่งคอมพิวเตอร ์แอนด์ ไอ
ที จ ากัด 

27,350.00 บริษัทเก่งคอมพิวเตอร ์แอนด์ ไอ
ที จ ากัด 

27,350.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0043/64 

4 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) ของ ศพด. 

87,000.00 87,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. ไฮเทคออโตเมชัน่ แอนด ์
เชอร์วิส 

87,000.00 หจก. ไฮเทคออโตเมชัน่ แอนด ์
เชอร์วิส 

87,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0044/64 

5 จ้างเหมาจดัท าตรายาง ของส านกังาน
ปลัด 

5,310.00 5,310.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนครบล็อก ตรายางการพิมพ ์ 5,310.00 ร้านนครบล็อก ตรายางการพิมพ ์ 5,310.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0045/64 

6 จัดซื้อครุภณัฑ์ส านกังานของกองคลัง 8,300.00 8,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร ์ 8,300.00 ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร์ 8,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0046/64 

7 จัดซื้อครุภณัฑ์ส านกังานของกองช่าง 7,600.00 7,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร ์ 7,600.00 ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร์ 7,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0047/64 

8 จัดซื้อครุภณัฑ์ส านกังานของส านักงาน
ปลัด 

54,900.00 54,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร ์ 54,900.00 ร้านบ้านตาลเฟอร์นเิจอร์ 54,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0048/64 

9 จ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ด้าน
วิศวกรรม 

105,000.00 105,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายภาณุมาศ  คงศร ี 105,000.00 นายภาณุมาศ  คงศร ี 105,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0049/64 

 
 


