
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 
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 
 

9 
2 

96,472.00 
42,400.00 

96,472.00 
42,400.00 

96,472.00 
42,400.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



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

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 2 เดือนมกราคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สดโทนสี
เหลือง 

700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0040/63 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 36,300.00 36,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

36,300.00 บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

36,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0041/63 

3 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พร้อมกรอบ 

6,100.00 6,100.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 6,100.00 ร้านบูรพาเคร่ืองเขียน 6,100.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0042/63 

4 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอามิตา  อิสอ 5,000.00 นางสาวอามิตา  อิสอ 5,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0043/63 

5 จ้างเหมาผ้าคลุมเก้าอี้ เช่าเคร่ืองเสยีง 
จัดท าเวทีบริเวณพิธีและผูกผ้าสีเหลือง 

9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวีระยุทธ วิหกฤทธิ ์ 9,500.00 นายวีระยุทธ วิหกฤทธิ ์ 9,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0044/63 

6 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดพาน
ธูปเทียนแพ 

3,000.00 3,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยูส่บาย 3,000.00 นางจริยา  อยูส่บาย 3,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0045/63 

7 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 5 และหมู่ท่ี 7 ระหว่างวนัที่ 16ธ.ค.
62-30 ก.ย.63 

71,500.00 71,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวรายุทธ์  ทิพย์มุน ี 71,500.00 นายวรายุทธ์  ทิพย์มุน ี 71,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0046/63 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี ประจ าปี 2563 

1,700.00 1,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,700.00 ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0047/63 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

1,872.00 1,872.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,872.00 ร้านเยีย่มชลค ากราฟฟิค 1,872.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0048/63 

10 จ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองดื่ม 
ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวอามิตา  อิสอ 2,500.00 นางสาวอามิตา  อิสอ 2,500.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0049/63 

11 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 นางจริยา  อยูส่บาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0050/63 

  
 
 
 
 
 


