
 

                                                       
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน 
 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
( แบบ สขร. 1 ) เพ่ือรวบรวมส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า  จึงประกาศให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลนบพิต าได้รับทราบ
รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่      เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 
 

 
                                                           ( นายวัชรินทร์  ม่วงหิมพาน ) 

   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                     แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่          เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน  จ านวน 30 
รายการ  

18,372 18,372 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาเครื่องเขียน 18,372 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 18,372 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0076/2563 
(16/2563) 

ลว.  3 มี.ค. 63 
2. จัดซื้อหลอดไฟ  จ านวน 12 หลอด  1,800 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 1,800 ร้านพรหมคีรีพาณิชย์

คอมฯ 
1,800 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง

รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0077/2563 
(17/2563) 

ลว.  3 มี.ค. 63 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ”วัน

ทอ้งถิ่นไทย ประจ าปี 2563”  
4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 4,500 ร้านพรหมคีรีพาณิชย์

คอมฯ 
4,500 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง

รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0083/2563 
(18/2563) 

ลว.  17 มี.ค. 63 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ 6 รายการ(โครงการ

พลังคนไทยรว่มใจป้องกันไวรัสโคโร
น่า (covid -19) 

30,609 30,609 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร  วัฒนสกุล
พงศ์ 

30,609 น.ส.เบญจพร  วัฒน
สกุลพงศ์ 

30,609 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0087/2563 
(19/2563) 

ลว.  20 มี.ค. 63 
5. จัดซื้ออุปกรณ์ 11 รายการ(โครงการ

อบรมให้ความรู้ในการปอ้งกันไวรัสโค
โรน่า (covid -19) 

20,805 20,805 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร  วัฒนสกุล
พงศ์ 

20,805 น.ส.เบญจพร  วัฒน
สกุลพงศ์ 

20,805 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0085/2563 
(20/2563) 

ลว.  20 มี.ค. 63 
6. จัดซือ้เจลล้างมือ 7,000 7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชย์ คอมฯ 7,000 ร้านพรหมคีรีพาณิชย์ 

คอมฯ 
7,000 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง

รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0084/2563 
(21/2563) 

ลว.  20 มี.ค. 63 
7. จัดซื้อถังขยะบรรจุขยะมูลฝอย

สาธารณะ 
96,850 96,850 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอฟ.เอ.ที 2006 96,850 หจก.เอฟ.เอ.ที 2006 96,850 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง

รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0088/2563 
(22/2563) 

ลว.  25 มี.ค. 63 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่          เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง 
ซ้ือหรือจ้าง 

8. จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง  

12,800 12,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที อินโนเวชั่น  
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

12,800 บริษัท ไอที อินโนเวชั่น 
เซ็นเตอร์ จ ากัด 

12,800 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง
รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0091/2563 
(23/2563) 

ลว.  31 มี.ค. 63 
9. จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพ 3 มิต ิ 

จ านวน 1 เครื่อง  
19,800 19,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที อินโนเวชั่น  

เซ็นเตอร์ จ ากัด 
19,800 บริษัท ไอที อินโนเวชั่น 

เซ็นเตอร์ จ ากัด 
19,800 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง

รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0092/2563 
(24/2563) 

ลว.  31 มี.ค. 63 
10. จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  

จ านวน 1 เครื่อง  
33,200 33,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที อินโนเวชั่น  

เซ็นเตอร์ จ ากัด 
33,200 บริษัท ไอที อินโนเวชั่น 

เซ็นเตอร์ จ ากัด 
33,200 -  เป็นผู้เสนอราคาเพียง

รายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-
0093/2563 
(25/2563) 

ลว.  31 มี.ค. 63 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                                                                                                                      แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า   อ าเภอนบพิต า   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่         เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

1. จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังหรัน-
บ้านนายบุญ หมู่ที ่4 บ้านพังหรัน 
  
 

395,000 
 

395,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค.กรุ๊ป 2017 395,000 หจก.เอส.เค.กรุ๊ป 2017 395,000 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0074/2563 
(57/2563) 

ลว.  3 มี.ค. 63 

2. จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนัน-
คลองเรียว หมู่ที่ 5 บ้านทอนผกักูด 

395,000 395,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค.กรุ๊ป 2017 395,000 หจก.เอส.เค.กรุ๊ป 2017 395,000 - เป็นผูเ้สนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0075/2563 
(58/2563) 

ลว.  3 มี.ค. 63 

3. จ้างถ่ายเอกสารข้อบังคับต าบลนบพิต า 
(กองช่าง)  

990 990 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกปริ้นติ้ง 990 ร้านเอกปริ้นติ้ง 990 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0078/2563 
(59/2563) 

ลว.  3 มี.ค. 63 

4. จ้างถ่ายเอกสารหนังสือและสัญญาต่างๆ 
(กองคลัง)  

330 330 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอกปริ้นติ้ง 330 ร้านเอกปริ้นติ้ง 330 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0079/2563 
(60/2563) 

ลว. 3 มี.ค. 63 

5. จ้างบ ารุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์ให้ ศพด.บ้านสวนกลาง  

1,450 1,450 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรหมคีรีพาณิชย์ 
คอมฯ 

1,450 ร้านพรหมคีรีพาณิชย์ 
คอมฯ 

1,450 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

61/2563 
ลว.  3 มี.ค. 63 

6. จ้างอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 
ศูนย์ อบต.นบพิต า  
 

247,500 247,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางอัมพา  ทับเพ็ชร 247,500 นางอัมพา  ทับเพ็ชร 247,500 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

62/2563 
ลว.  5 มี.ค. 63 

7. จ้างอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 
ศพด.วัดถ้ าเขาเหล็ก  

352,800 352,800 วิธีเฉพาะเจาะจง น.ศ.เยาวเรศ  หมื่นไทย 352,800 น.ศ.เยาวเรศ  หมื่นไทย 352,800 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

63/2563 
ลว.  9 มี.ค. 63 

8. จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในส านกังาน  
อบต.นบพิต า   

20,500 20,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายไมตรี  แซ่ลิ้ม 20,500 นายไมตรี  แซ่ลิ้ม 20,500 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

64/2563 
ลว.  13 มี.ค. 63 

 
 



 
                                                                                                                                                                                     แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า    อ าเภอนบพิต า   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่         เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก 

ราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจ้าง 

9. จ้างอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน 
ศพด.บ้านเขาเหล็ก  
 

91,200 91,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพิส  สมพงค์ 91,200 นางสุพิศ  สมพงศ์ 91,200 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

66/2563 
ลว.  20 มี.ค. 63 

10. จ้างท าป้ายไวนิล”โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ
ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ(covid-19) 

432 432 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ มีเดีย 432 ร้านพิสิฐ มีเดีย 432 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0086/2563 
(66/2563) 

ลว.  20 มี.ค. 63 

11. จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาท าการขุด
ลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 7 บ้านถ้ าโคก 

91,000 91,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ผลบุญการโยธา 91,000 หจก.ผลบุญการโยธา 91,000 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0090/2563 
(68/2563) 

ลว.  27 มี.ค. 63 

12. จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านโรง
เหล็ก หมู่ที่ 1 

217,000 217,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ผลบุญการโยธา 217,000 หจก.ผลบุญการโยธา 217,000 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0089/2563 
(67/2563) 

ลว.  27 มี.ค. 62 

13. จ้างก าจัดปลวกใหก้ับศูนย์ฯ อบต.นบพติ า 
 

16,000 16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง K.N.ก าจัดปลวก 16,000 K.N.ก าจัดปลวก 16,000 - เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวและ 
มีคุณสมบัติครบถ้วน 

CNTR-0094/2563 
(69/2563) 

ลว.  31 มี.ค. 62 

 
 
 

 


