
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 
 

7 
3 

2,043,832.00 
380,332.00 

2,043,832.00 
380,332.00 

2,043,832.00 
380,332.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 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 เมษายน 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 45,000.00 45,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวจุฑารัตน์ เครือยศ 45,000.00 นางสาวจุฑารัตน์ เครือยศ 45,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0096/63 

2 โครงการติดตั้งสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

499,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0099/63 

3 โครงการติดตั้งสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 

499,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0098/63 

4 โครงการติดตั้งสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 

499,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 บริษัทนครพลังงาน จ ากัด 499,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0054/63 

5 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ออกก าลัง
กายผู้สูงอายุและเยาวชนพร้อมก่อสร้าง
เวที ม.1 

499,900.00 499,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านทลิกรรณ์ก่อสร้าง 499,900.00 ร้านทลิกรรณ์ก่อสร้าง 499,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0100/63 

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) 324,000.00 324,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ภูมน พาหุบุตร 324,000.00 ภูมน พาหุบุตร 324,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0101/63 

7 จัดซ้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 10,360.00 10,360.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

10,360.00 บริษัท พีเอ็นเอสไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

10,360.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0102/63 

8 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ตามโครงการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีดสุนัข-แมว 

432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 432.00 ร้านเยีย่มชลค า กราฟฟิค 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0104/63 

9 จ้างเหมาส ารวจประชากรสนุัข-แมว ลง
ข้อมูลในระบบ Thairabies.met 

2,400.00 2,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,400.00 นายสว่าง  เลิศพันธ ์ 2,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0105/63 

10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 45,972.00 45,972.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 45,972.00 หจก.ประตูชัยการประปา 45,972.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0111/63 

  
 
 
 


