
 
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 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 

18,267.00 
81,315.00 

18,267.00 
81,315.00 

18,267.00 
81,315.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  2564 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 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดแุละอุปกรณ์ตามโครงการ
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดสุนขั-
แมว 

25,290.00 25,290.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านฟิวเจอร์เทค ซัพพลาย 25,290.00 ร้านฟิวเจอร์เทค ซัพพลาย 25,290.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0075/64 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลประชาสมัพันธ์ตาม
โครงการจัดซือ้วัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีดสุนขั-แมว 

432.00 432.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 432.00 ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 432.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0076/64 

3 จ้างเหมาท าป้ายตามโครงการป้องกนัลด
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต ์

675.00 675.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรนีปริ้นท ์ 675.00 ร้านกรนีปริ้นท ์ 675.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0077/64 

4 จัดซื้อวัสดุส านกังานของ ศนูย์ อปพร. 19,890.00 19,890.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.การดับเพลิง 19,890.00 ร้าน ส.การดับเพลิง 19,890.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0080/64 

5 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ตามโครงการจัด
กิจกรรมวนัสงกรานต ์

5,165.00 5,165.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 5,165.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 5,165.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0078/64 

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการจัด
กิจกรรมวนัสงกรานต ์

810.00 810.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 810.00 ร้านเย่ียมชลค ากราฟฟิค 810.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0079/64 

7 จ้างเหมาท าการ์ตูนสัญลกัษณ์พรอ้ม
ข้อความรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 

16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านกรนีปรินท ์ 16,000.00 ร้านกรนีปรินท ์ 16,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0081/64 

8 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง (ยางมะตอย) 26,000.00 26,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

หจก. เอน็.เอ.เซอร์เวย์ 26,000.00 หจก. เอน็.เอ.เซอร์เวย์ 26,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0084/64 

9 จัดซื้อวัสดุส านกังาน กองช่าง 4,970.00 4,970.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 4,970.00 ร้านระวังวงศเ์ครือ่งเขียน 4,970.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0085/64 

 
 
 
 



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

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน เมษายน 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
กองคลัง 

350.00 350.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด 

350.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค แอนด์ 
เซอร์วสิ จ ากัด 

350.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0086/64 

 
 
 


