
 
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 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 
3 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดจ้างโดยวิธีอิเอ็กทรอนิกส์ 

10 
6 
2 

17,192.00 
608,913.60 

10,190,900.00 

17,192.00 
608,913.60 

10,190,900.00 

17,192.00 
608,913.60 

10,190,900.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยวิธีปิดประกาศ 
  ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. เผยแพร่ เหตุเพราะ ................................................ 

              
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
     (นางสาวพรชนก  ปลอดชูแก้ว)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
      (นางสาวมณฑา  วัชรดิษฐกุล)  

ลงชื่อ                                   ผู้จัดท า 
           (นายสุกิจ  สายสิงห์) 



 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 107,385.60 107,385.60 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นครแดรีพลัส 107,385.60 บริษัท นครแดรีพลัส 107,385.60 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0135/63 

2 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งสูบน้ าบาดาล ขนาด 
2 HP 1 เฟส 

112,000.00 112,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ประตูชัยการประปา 112,000.00 หจก.ประตูชัยการประปา 112,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0136/63 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส านักงาน
ปลัด 

29,890.00 29,890.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,890.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

29,890.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0137/63 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง 19,990.00 19,990.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

19,990.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เชอร์วิส จ ากัด 

19,990.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0138/63 

5 โครงการก่อสร้างการปรับภูมทิัศน์ พฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรกรรมศนูย์
เรียนรูต้ามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง  
หมู่ที่ 2 บ้านดอนฆอ้ 

3,158,000.00 3,158,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.นพนันท์เจรญิทรัพย์ 3,158,000.00 หจก.นพนันท์เจรญิทรัพย์ 3,158,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0139/63 

6 โครงการปรับภูมทิัศน์พฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตกรรม บ้านสวนกลาง 
หมู่ที่ 4 

7,032,900.00 7,032,900.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.อนันมณ ี 7,032,900.00 หจก.อนันมณ ี 7,032,900.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0140/63 

7 จ้างเหมาจดัท าประกาศนียบัตร ขนาด 
A4 

1,480.00 1,480.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 1,480.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 1,480.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0141/63 

8 จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนิลโครงการ 1 
อปท. 1 ถนนสวยและปลอดภัย 

432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 432.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0142/63 

9 จ้างเหมาขดุหลุม ตามโครงการ 1 อปท. 
1 ถนนสวยและปลอดภัย 

14,000.00 14,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบุญพา ปานสัสด ี 14,000.00 นางบุญพา ปานสัสด ี 14,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0146/63 

10 จัดซื้อต้นทองอุไรและดนิส าหรับปลูก 
ตามโครงการ 1 อปท. 1ถนนสวยและ
ปลอดภัย 

91,000.00 91,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบางปูภูมทิัศน ์ 91,000.00 ร้านบางปูภูมทิัศน ์ 91,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0144/63 



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

 

 
 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2563 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 จัดซื้อต้นมะละกอ ตามโครงการ 1 อปท. 
1 ถนนสวนและปลอดภัย 

80,000.00 80,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางบุญพา  ปานสัสด ี 80,000.00 นางบุญพา  ปานสัสด ี 80,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0145/63 

12 ป้ายไวนิลตามโครงการชุมชนปลอดขยะ 432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค า กราฟฟิค 432.00 ร้านเย่ียมชลค า กราฟฟิค 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0147/63 

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผ่นพับ ตาม
โครงการชุมชนปลอดขยะ 

200.00 200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 200.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0151/63 

14 จัดซื้อวัสดตุามโครงการชุมชนปลอดขยะ 30,120.00 30,120.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 30,120.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 30,120.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0149/63 

15 จัดซื้อน้ ามันเบนซินและน้ ามันหลอ่ลื่น 2,620.00 2,620.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 2,620.00 ร้านหลวงครูการปิโตรเลียม 2,620.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0150/63 

16 จัดซื้อครุภณัฑ์เครือ่งถ่ายเอกสาร 119,000.00 119,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านซีเค ซัพพลายโอเอ 119,000.00 ร้านซีเค ซัพพลายโอเอ 119,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0152/63 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ศพด. 16,908.00 16,908.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 16,908.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 16,908.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0153/63 

18 
 
 

ป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานใน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

648.00 648.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 648.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 648.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0154/63 

 
 
 


