
 
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
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 
3 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดจ้างโดยวิธีอิเอ็กทรอนิกส์ 

5 
5 

22,380.00 
2,870,646.00 

22,380.00 
2,870,646.00 

22,380.00 
2,870,646.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 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) 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนธันวาคม 2564 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุส านกังานที่ใช้ในการเลือกตั้ง 11,093.00 11,093.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 11,093.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 11,093.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0020/65 

2 จ้างท าตรายางและตราประทับบัตร
เลือกตั้ง 

2,300.00 2,300.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนครบล็อกตรายาง 2,300.00 ร้านนครบล็อกตรายาง 2,300.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0021/65 

3 จ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการทอ้งถิน่
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ทอ้งถิน่สร้าง
ป่า รักษ์น้ า” 

450.00 450.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรนีปริ้นท ์ 450.00 ร้านกรนีปริ้นท ์ 450.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0022/65 

4 จัดซื้อต้นไมแ้ละดนิพรอ้มปลกูตาม
โครงการทอ้งถิน่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ
“ท้องถิ่นสร้างป่า รกัษ์น้ า” 

2,650.00 2,650.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านนครนนท์พันธุ์ไม ้ 2,650.00 ร้านนครนนท์พันธุ์ไม ้ 2,650.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0023/65 

5 จ้างท าป้ายไวนิลและสตกิเกอร์ติดหีบบัตร 15,180.00 15,180.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรนีปริ้นท ์ 15,180.00 ร้านกรนีปริ้นท ์ 15,180.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0024/65 

6 จัดซื้อวัสดุในการป้องกันการแพรร่ะบาด
โรคติดตอ่เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

17,090.00 17,090.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านชัยเจริญเภสัช 17,090.00 ร้านชัยเจริญเภสัช 17,090.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0025/65 

7 จัดซื้อคู่มอื แบบพิมพ์ วัสดุและอุปกรณท์ี่
ใช้ในการเลือกตั้ง 

69,803.00 69,803.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ท าเนียบ กรุ๊ป 
(ส านักงานใหญ่) 

69,803.00 หจก.ท าเนียบ กรุ๊ป 
(ส านักงานใหญ่) 

69,803.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0026/65 

8 จ้างท าป้ายไวนิลอบรมคณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยเลือกตั้ง (กปน.) 

450.00 450.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรนีปริ้นท ์ 450.00 ร้านกรนีปริ้นท ์ 450.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0027/65 

9 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 2,770,000.00 2,770,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เฟริ์สเตชันท์ จ ากัด 2,770,000.00 บริษัท เฟริ์สเตชันท์ จ ากัด 2,770,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0029/65 

10 เช่า เตน็ท ์โต๊ะพร้อมเก้าอี ้ 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นายปัญจะ กิจเกต ุ 4,000.00 นายปัญจะ กิจเกต ุ 4,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0028/65 

 
 
 
 


