
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 
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 
 

9 549,910.00 549,910.00 549,910.00   

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ ตุลาคม 2561 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 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.บ้านนา
กัน ตั้งแต่วันที่  2 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
62 

83,770.00 83,770.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางสาวพิมใจ สุภาพโรจน ์ 83,770.00 นางสาวพิมใจ สุภาพโรจน ์ 83,770.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0007/62 

2 จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.บ้านหัว
ปรางค์ ตั้งแต่วันที่  2 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 

77,790.00 77,790.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางพะเยาว คงคาวงศ ์ 77,790.00 นางพะเยาว คงคาวงศ ์ 77,790.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0008/62 

3 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 
และ ม.3 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 

89,750.00 89,750.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายอภิสิทธิ ์นาคาพงษ์ 89,750.00 นายอภิสิทธิ ์นาคาพงษ์ 89,750.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0009/62 

4 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 
และ ม.4 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 

107,700.00 107,700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายเอกสิทธิ์ หนูทอง 107,700.00 นายเอกสิทธิ์ หนูทอง 107,700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0010/62 

5 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 
และ ม.5 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 

89,750.00 89,750.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายณัฐพนม คนธามาศ 89,750.00 นายณัฐพนม คนธามาศ 89,750.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0011/62 

6 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 
และ ม.8 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62 

89,750.00 89,750.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวฤทธิ์  อมรกิจ 89,750.00 นายวฤทธิ์  อมรกิจ 89,750.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0012/62 

7 จ้างเหมาท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช 

700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา อยู่สบาย             700.00 นางจริยา อยู่สบาย             700.00 
 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0013/62 

8 จ้างเหมาบริการพ้ืนที่เว็บไซต์ รายปี 
ระหว่างเดือน ต.ค.61-ก.ย.62 

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 

10,000.00 บริษัท ซีเจเวิลด์คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด 

10,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0014/62 

9 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้สดวัน
ปิยมหาราช 

700.00 700.00  นางจริยา อยู่สบาย             700.00 นางจริยา อยู่สบาย             700.00 
 

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
และไม่เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-0015/62 

  
 
 ลงชื่อ                                 ผูจ้ัดท า 
  (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว) 
 นักวชิาการพัสด ุ


