
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 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 

19 
1 

1,026,065.00 
7,970.00 

1,026,065.00 
7,970.00 

1,026,065.00 
7,970.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 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 ตุลาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาดแูลระบบประปาหมู่บ้าน ม.1,
ม.2และ ม.3 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายรัฐพนม  คนธามาศ 90,000.00 นายรัฐพนม  คนธามาศ 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0001/64 

2 จ้างเหมาดแูลระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 
และ ม.7 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวรายุทธ ์ทิพย์มนุ ี 90,000.00 นายวรายุทธ ์ทิพย์มนุ ี 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0002/64 

3 จ้างเหมาดแูลระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 
และ ม.4 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอภิสิทธ์  นาคาพงษ์ 90,000.00 นายอภิสิทธ์  นาคาพงษ์ 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0003/64 

4 จ้างเหมาดแูลระบบประปาหมู่บ้าน ม.2,6 
และ ม.8 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

108,000.00 108,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายเอกสิทธิ์  หนทูอง 108,000.00 นายเอกสิทธิ์  หนทูอง 108,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0004/64 

5 จ้างเหมาท าความสะอาด อบต.นาเรียง 
ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวปัญจรัศม ์ กจิมะโน 90,000.00 นางสาวปัญจรัศม ์ กจิมะโน 90,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0005/64 

6 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. 
บ้านนากนั ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

84,000.00 84,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอณิวรร  จันพลโท 84,000.00 นางสาวอณิวรร  จันพลโท 84,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0006/64 

7 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. บ้าน
หัวปราค์ ตั้งแต ่1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

78,000.00 78,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางพะเยาว คงคาวงศ ์ 78,000.00 นางพะเยาว คงคาวงศ ์ 78,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0007/64 

8 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดแูลเดก็ 
ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 

96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจุฑารัตน์ เครอืยศ 96,000.00 นางสาวจุฑารัตน์ เครอืยศ 96,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0008/64 

9 จ้างเหมาสอนว่ายน้ า ตามโครงการว่าย
น้ าเป็น เล่นน้ าปลอดภัย ใส่ใจสขุภาพ 
ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-31 พ.ค.64 

96,000.00 96,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายพิทักษ์  เซ่งรกัษา 96,000.00 นายพิทักษ์  เซ่งรกัษา 96,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0009/64 

10 จ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซต์รายปี 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวเคชั่น 
จ ากัด 

9,000.00 บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวเคชั่น 
จ ากัด 

9,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0010/64 

 
 
 
 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ 
ตามโครงการจัดท าแผนภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

136,145.00 136,145.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวเสาวลักษณ์  สวัสดิสาร 136,145.00 นางสาวเสาวลักษณ์  สวัสดิสาร 136,145.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0011/64 

12 จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้สด โทนสี
เหลือง 

700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0012/64 

13 จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลอืง 700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0013/64 

14 เช่าเวที เครื่องเสียง เครื่องป่ันไฟ เต็นท์ 
โต๊ะและเกา้อี้พลาสตกิ ตามโครงการ
อนรุักษ์และส่งเสริมดนตรีไทย 

21,100.00 21,100.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 21,100.00 นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 21,100.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0014/64 

15 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการอนุรกัษ์
และส่งเสริมดนตรีไทย 

1,800.00 1,800.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 1,800.00 ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 1,800.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0015/64 

16 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ ตามโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีวนัลอยกระทง ตาม
โครงการจัดกิจกรรมประเพณวีันลอย
กระทง 

7,970.00 7,970.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 7,970.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 7,970.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0016/64 

17 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ชานลอยกระทง 
ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวนั
ลอยกระทง 

9,000.00 9,000.00  นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 9,000.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 9,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0017/64 

18 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ชานลอยกระทง 
ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีวนั
ลอยกระทง 

2,520.00 2,520.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 2,520.00 ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 2,520.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0018/64 

19 
 
 

เช่าเวที เครื่องเสียง เตน็ท ์โต๊ะ เก้าอี้
พลาสติก ชุดไฟสอ่งสว่างและเครื่อง 
ป่ันไฟ ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง 

21,100.00 21,100.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 21,100.00 นายวิโรจน์  เกตุเกลี้ยง 21,100.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0019/64 

 



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

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

20 จ้างเหมาท าความสะอาดพืน้ที่หลังเสรจ็
สิ้นกจิกรรม ตามโครงการจดักจิกรรม
ประเพณีวนัลอยกระทง 

2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางเรียม  รัตน์อน ุ 2,000.00 นางเรียม  รัตน์อน ุ 2,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0020/64 

 
 
 
 


