
1 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระบรม 600.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ธรีโมกราฟิก 2019 ธรีโมกราฟิก 2019 ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0031/65

บรมนาถบพิตร จ านวน 1 รูป 2/12/2564

2 ซ่อมรถขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืด 4,220.00 เฉพาะเจาะจง เด่น เจริญยานยนต์ เด่น เจริญยานยนต์ เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่

ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0032/65

7/12/2564

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3 เค บริษัท 3 เค เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่

พฤศจิกายน 2564 ปโิตรเลียม จ ากัด ปโิตรเลียม จ ากัด ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0033/65

1/11/2564

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน 7,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3 เค บริษัท 3 เค เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่

พฤศจิกายน 2564 ปโิตรเลียม จ ากัด ปโิตรเลียม จ ากัด ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0034/65

1/11/2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด อ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ราคากลาง

วิธซืี อ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2564 ประจ้าปีงบประมาณ 2565

ผู้ทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื อ/จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตก

ล้าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื อ/จัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซื อ/

จ้าง



5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเพื่อใช้กับเคร่ือง 7,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3 เค บริษัท 3 เค เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่

จักรของ อบจ.ระนองที่เข้าด าเนนิการขุดเบีย่งทางน้ า ปโิตรเลียม จ ากัด ปโิตรเลียม จ ากัด ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0035/65

ที่กัดเซาะคอสะพาน ส าหรับแก้ไขปญัหาสะพานช ารุด 18/10/2564

6 วัสดุก่อสร้าง 1. แผ่นรีดลอน  2,437.00      เฉพาะเจาะจง  นายวิชัย มาโต  นายวิชัย มาโต เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่

2. สกรูปลายสว่านเมทัลชีท  3. เหล็กส่ีเหล่ียมโพรง ราคาที่ดีที่สุด CNTR-00036/65
21/12/2564

7 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 360.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่
ธรีโมกราฟิก 2019 ธรีโมกราฟิก 2019 ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0037/65

24/12/2564

8 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,200.00  น.ส.นริา เทพสิงห์  น.ส.นริา เทพสิงห์ เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือ/จ้างเลขที่

ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0038/65

24/12/2564

9 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทางถนนใน 2,400.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังจ้างเลขที่

ช่วงเทศกาลต่างๆ ธรีโมกราฟิก 2019 ธรีโมกราฟิก 2019 ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0039/65

27/12/2564

ผู้ทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื อ/จ้าง
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตก

วิธซืี อ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2564 ประจ้าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด อ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ล้าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื อ/จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ะซื อ/
จ้าง

ราคากลาง



10 ซ้ือวัสดุประปาจ านวน 10 รายการ 4,967.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงกระเบือ้งวินยั หจก.โรงกระเบือ้งวินยั เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่

 ราคาที่ดีที่สุด CNTR-0042/65

27/12/2564

11 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3 เค บริษัท 3 เค เปน็ผู้เสนอ ใบส่ังซ้ือเลขที่

ธันวาคม 2564 ปโิตรเลียม จ ากัด ปโิตรเลียม จ ากัด ราคาที่ดีที่สุด CNTR-00069/65
1/12/2564

12  จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชือเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 8,940.00 บริษัท 3 เค บริษัท 3 เค ใบส่ังซ้ือเลขที่

 ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ปโิตรเลียม จ ากัด ปโิตรเลียม จ ากัด CNTR-00075/65

1/12/1964

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตก

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 2564 ประจ้าปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าจืด อ้าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ล้าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซื อ/จัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซื อ/

จ้าง
ราคากลาง

วิธซืี อ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื อ/จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป


