
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 
 

10 
6 

46,581.00 
165,660.00 

46,581.00 
165,660.00 

46,581.00 
165,660.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ พฤษภาคม  2562 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                      ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



 
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน  เมษายน 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2562 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งสูบน้ าบาดาล ขนาด 
2HP 1เฟส 

84,000.- 84,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

84,000.- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

84,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0107/62 

2. จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งป๊ัมน้ าแบบหอยโข่ง 
ขนาด 3HP1เฟส 

24,000.- 24,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

24,000.- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

24,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0108/62 

3. จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งป๊ัมน้ าแบบหอยโข่ง 
ขนาด 2HP1เฟส 

42,000.- 42,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

42,000.- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

42,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0109/62 

4. จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนนชว่ง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 

3,864.- 3,864.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

3,864.- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประตูชัยการ
ประปา 

3,864.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0110/62 

5. จ้างเหมท าป้ายไวนิลตามโครงการจัด
กิจกรรมวนัสงกรานต ์

810.- 810.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค าการฟฟิค 810.- ร้านเย่ียมชลค าการฟฟิค 810.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0111/62 

6. เช่าเตน็ท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัด
กิจกรรมวนัสงกรานต ์

4,250.- 4,250.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสุพจน์ โพธิวัตร ์ 4,250.- นายสุพจน์ โพธิวัตร ์ 4,250.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0112/62 

7. จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ ตามโครงการจัด
กิจกรรมวนัสงกรานต ์

3,960.- 3,960.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 3,960.- ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 3,960.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0113/62 

8. จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และขนัน้ าพาน
รองส าหรับผู้สูงอายุตามโครงการจดั
กิจกรรมวนัสงกรานต ์

22,000.- 22,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางพัฒชณี กิจวิจิตร 22,000.- นางพัฒชณี กิจวิจิตร 22,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0114/62 

9. จ้างเหมาท าป้ายถวายพระพรชัยมงคลฯ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2,007.- 2,007.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 2,007.- ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 2,007.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0117/62 

10. จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
กองช่าง 

350.- 350.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 350.- บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

350.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0118/62 

11. จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

3,000.- 3,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 3,000.- ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 3,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0119/62 

12. จ้างเหมาตกแต่งโพเดี่ยม ตกแต่งโตะ๊หมู่ 
จัดท ารั้วล้อมต้นไม ้ตามโครงการท้องถิ่น
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

2,300.- 2,300.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสว่าง  เลิศพันธุ ์ 2,300.- นายสว่าง  เลิศพันธุ ์ 2,300.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0120/62 

 



 
 แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน  เมษายน 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2562 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

13. เช่าเครือ่งเสียง ตามโครงการทอ้งถิน่ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายวีระยุทธ วิหกฤทธิ ์ 4,000.- นายวีระยุทธ วิหกฤทธิ ์ 4,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0121/62 

14. ซ้ือต้นไม้สีเหลอืงตามโครงการท้องถิ่น
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

900.- 900.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชากิรพนัธุ์ไม ้ 900.- ร้านชากิรพนัธุ์ไม ้ 900.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0122/62 

15. จัดซื้อผ้าระบายขาวเหลอืงแบบเย็บ
ส าเร็จรูปตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

10,800.- 10,800.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 10,800.- ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 10,800.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0123/62 

16. เช่าเหมาเต็นท์ เก้าอี้ตามโครงการท้องถิ่น
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ

4,000.- 4,000.- วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายสิริโรจน ์ ชุมสมาน 4,000.- นายสิริโรจน ์ ชุมสมาน 4,000.- คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0124/62 

 

 
 
 ลงชื่อ                                 ผูจ้ัดท า 
 (นางสาวพรชนก  ปลอดชแูกว้) 
 นักวชิาการพัสด ุ
 

 
 


