
 
 
 

งบหน้าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 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 

23 
1 

12,994,768.57 
28,200.00 

12,994,768.57 
28,200.00 

12,994,768.57 
28,200.00 

  

 
 

  เผยแพร่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 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 มีนาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนเมษายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4 บ้านสวน
กลาง 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0050/64 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านดอนฆ้อ 
(หนองอ้ายเป็ด) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0051/64 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4 บ้านสวน
กลาง (บ้านสวนกลางล่าง) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0052/64 

4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดกลาง ม.6 บ้านหนอง
บัว (บ้านม่วง) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0053/64 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 บ้านนากนั 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0054/64 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านดอนฆ้อ 
(บ้านโพธิ์) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0055/64 

7 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.2 บ้านดอนฆ้อ 
(บ้านนายเพียร) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0056/64 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหัวปราง 
(บ้านท่าหัก) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0057/64 

 
 
 
 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนเมษายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.5  
บ้านก าแพงถม (บ้านในไร่) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0058/64 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.5  
บ้านก าแพงถม (วัดก าแพงถม) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0059/64 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6  
บ้านหนองบัว (บ้านใสมูล) 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0060/64 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดกลาง ม.7  
บ้านหลวงคร ู

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0061/64 

13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดกลาง ม.8  
บ้านป่ากิ่ว 

697,000.00 697,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 บริษัท อเีกิ้ล ดรมี จ ากัด 697,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0062/64 

14 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 1 บ้านนากัน 

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0063/64 

15 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 3 บ้านหัวปราง 

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0064/64 

16 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 2 บ้านดอนฆอ้ 

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0065/64 

17 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 5 บ้านก าแพงถม 

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0066/64 

 
 
 



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

 
 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 1 เดือนเมษายน 2564 

 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

จ านวนเงิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
จ านวนเงิน เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

18 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว 

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0067/64 

19 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 7 บ้านหลวงคร ู

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0068/64 

20 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 8 บ้านป่ากิ่ว 

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0069/64 

21 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดินระบบ
ปิด หมู่ที่ 4 บ้านสวนกลาง 

491,000.00 491,000.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 บริษัท วรพัชรคอนสตรัคชัน่ 
จ ากัด 

491,000.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0070/64 

22 จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 28,200.00 28,200.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด ์ 
ไอที จ ากัด 

28,200.00 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด ์ 
ไอที จ ากัด 

28,200.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0072/64 

23 ซ่อมแซมครุภัณฑ์รถแมคโฮ 3,478.57 3,478.57 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท อริยะอีควิปเมน้ท์ จ ากัด 3,478.57 บริษัท อริยะอีควิปเมน้ท์ จ ากัด 3,478.57 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0073/64 

24 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์416-55-
0017 ของกองคลัง 

2,290.00 2,290.00 วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด ์
ไอที จ ากัด 

2,290.00 บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด ์
ไอที จ ากัด 

2,290.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และ
ไม่เกินวงเงนิงบประมาณ 

CNTR-0074/64 

 
 
 


