
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้านเขานุ้ย 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชุช่วย นายณรงศักด์ิ  ชุช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0064/63
หมู่ที่ 8 4,500.00 4,500.00 6  ก.พ. 63

2 ซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้านไสเจาะป่า 65,800.00 65,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชุช่วย นายณรงศักด์ิ  ชุช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0065/63
หมู่ที่ 2 65,800.00 65,800.00 6  ก.พ. 63

3 ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชุช่วย นายณรงศักด์ิ  ชุช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0066/63
บ้านควนแดง  หมู่ที่ 8 39,500.00 39,500.00 6  ก.พ. 63

4 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ฐานรัฐการพิมพ์ ฐานรัฐการพิมพ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0067/63
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2,000.00 2,000.00 6  ก.พ. 63

5 จ้างอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมและจ้าง 15,405.00 เฉพาะเจาะจง นยางลัฎอุรา  โกศล นยางลัฎอุรา  โกศล ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0068/63
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน 15,405.00 15,405.00 6  ก.พ. 63
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ

6 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม 35,550.00 เฉพาะเจาะจง เสาธงสัตวแพทย์ เสาธงสัตวแพทย์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0069/63
อุปกรณ์ 35,550.00 35,550.00 12  ก.พ. 63

7 จ้างถ่ายเอกสารรายงานติดตามผลแผน 530.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00111-5320100-00005

พัฒนาท้องถิ่น 530.00 530.00 12  ก.พ. 63
8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  (ส านักงานปลัด) 270.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00111-5330200-00001

270.00 270.00 12  ก.พ. 63
9 จา้งพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธผ์ลคะแนนการ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ฐานรัตน์การพิมพ์ ฐานรัตน์การพิมพ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00111-5331100-00002

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 1,500.00 1,500.00 12  ก.พ. 63
ด าเนินงาน ของ อปท ปี 2562

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (กองคลัง) 2,615.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00113-5330300-00001

2,615.00 2,615.00 13  ก.พ. 63
11 จัดซ้ือวัสดุเพื่อจัดท าฝายชะลอน้ า 33,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประพลเดช  กอ่สร้าง ร้านประพลเดช  กอ่สร้าง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0070/63

33,700.00 33,700.00 13  ก.พ. 63
12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 22,880.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0071/63

22,880.00 22,880.00 13 ก.พ. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  อ าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  อ าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส านักงานปลัด) 9,960.00 เฉพาะเจาะจง บจ. อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น บจ. อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0072/63
9,960.00 9,960.00 18 ก.พ. 63

14 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  25,200.00 เฉพาะเจาะจง บจ. อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น บจ. อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0073/63
(ส านักงานปลัด) 25,200.00 25,200.00 18 ก.พ. 63

15 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ. อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น บจ. อาร์.เอส.ที ออโตเมชั่น ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0074/63
8,500.00 8,500.00 18 ก.พ. 63

16 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการพัฒนา 12,700.00 เฉพาะเจาะจง นายโชติ  อินทร์ศร นายโชติ  อินทร์ศร ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0075/63
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 12,700.00 12,700.00 20 ก.พ. 63
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ

17 จัดซ้ือของที่ระลึกโครงการพัฒนาบุคลากร 1,600.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00211-5320300-00001

ของ ศพด. ของอบต. กุแหระ 1,600.00 1,600.00 20 ก.พ. 63
18 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา 500.00 เฉพาะเจาะจง ฐานรัตน์การพิมพ์ ฐานรัตน์การพิมพ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00211-5320300-00002

บุคลกรของ ศพด. ในสังกัด อบต. กุแหระ 500.00 500.00 20 ก.พ. 63
19 ซ่อมแซมระบบประปาขนาดใหญ่ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรรงศักด์ิ  ชูช่วย นายรรงศักด์ิ  ชูช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0076/63

บ้านเสม็ดจวน  หมู่ที่ 4 95,000.00 95,000.00 28  ก.พ. 63










































































































































































































































