
 
 
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2 
8 

1,420.00 
1,102,141.14 

1,420.00 
1,102,141.14 

1,420.00 
1,102,141.14 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 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 ธันวาคม 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ 4 เดือนมกราคม 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารและอุปกรณ์ เพื่อชว่ยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติจาก
อุทกภัย 

403,660.00 403,660.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท บิ๊กซี ชเุปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

403,660.00 บริษัท บ๊ิกซี ชเุปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด 

403,660.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0025/64 

2 จัดซื้ออาหารแห้งและวัสดอุุปกรณ์ เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัย
พิบัติจากอทุกภัย 

16,814.00 16,814.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศิรวิรรณ การค้า 16,814.00 ร้านศิรวิรรณ การค้า 16,814.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0026/64 

3 จัดซื้อน้ าดื่ม เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนผู้
ประสบปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย 

47,250.00 47,250.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน ส.ทรพัย์ทวี จ ากัด 47,250.00 ร้าน ส.ทรพัย์ทวี จ ากัด 47,250.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0027/64 

4 จัดซื้อข้าวสาร เพื่อชว่ยเหลือประชาชนผู้
ประสบปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย 

251,920.00 251,920.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโรงสีนกุูล 251,920.00 ร้านโรงสีนกุูล 251,920.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0028/64 

5 จัดซื้อ เสือ้ชูชีพ เพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย 

11,400.00 11,400.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านไทยอาร์มี ่ 11,400.00 ร้านไทยอาร์มี ่ 11,400.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0029/64 

6 จัดซื้อข้าวกลอ่ง เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน
ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติจากอุทกภัย 

21,600.00 21,600.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางประไพย์  เกื้อกาญจน ์ 21,600.00 นางประไพย์  เกื้อกาญจน ์ 21,600.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0030/64 

7 จัดซื้อวัสดแุละอุปกรณ์ เพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติจาก
อุทกภัย 

45,207.00 45,207.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 45,207.00 ร้านบูรพาเครือ่งเขียน 45,207.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0031/64 

8 จ้างเหมาท าพานพุม่ดอกไม้สดในวันร าลึก
พระเจ้าตากสนิมหาราช 

700.00 700.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 นางจริยา  อยู่สบาย 700.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0032/64 

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน 

720.00 720.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเจท ีดีไซน ์ 720.00 ร้านเจท ีดีไซน ์ 720.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0033/64 

 
 
 
 
 



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

 

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 4 เดือนมกราคม 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

10 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 304,290.14 304,290.14 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท นครแดรีพลัส จ ากัด 304,290.14 บริษัท นครแดรีพลัส จ ากัด 304,290.14 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0034/64 

 
 
 
 
 
 


