
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ต่อสัญญาณการใช้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซด์ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ซี เจ เวลิด์ คอมมนิิเคชั่น บจ. ซี เจ เวลิด์ คอมมนิิเคชั่น ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0077/63
และต่ออายุ 10,000.00 10,000.00 5  มี.ค. 63

2 จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0078/63
2,800.00 2,800.00 5  มี.ค. 63

3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0079/63
(ส านักงานปลัด) 7,800.00 7,800.00 5  มี.ค. 63

4 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0080/63
เคร่ืองส ารองไฟ (กองคลัง) 10,300.00 10,300.00 5  มี.ค. 63

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด 3 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0081/63
5,000.00 5,000.00 10  มี.ค. 63

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด 4 4,640.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00211-5330300-00001

4,640.00 4,640.00 10  มี.ค. 63
7 ซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 96,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0082/63

บ้านเขาดิน หมู่ที่ 2  และ หมู่ที่ 5 96,800.00 96,800.00 13  มี.ค. 63
8 ซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้านเขานุ้ย 41,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0083/63

หมู่ที่ 8 41,500.00 41,500.00 13  มี.ค. 63
9 พิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขาวผ่องโฆษณา ร้านขาวผ่องโฆษณา ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00252-5320300-00003

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  2563 400.00 400.00 13  มี.ค. 63
10 เปล่ียนฟิมล์กรองแสงรถยนต์ กต 569 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเอ็นด์ออดิโอ ร้านไอเอ็นด์ออดิโอ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0084/63

4,500.00 4,500.00 16 มี.ค. 63
11 ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ขาวผ่องโฆษณา ขาวผ่องโฆษณา ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00111-5331100-00003

พร้อมติดต้ังโครงไม้ 2,500.00 2,500.00
12 ซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้าน 25,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0085/63

บ่อโหด หมู่ที่ 1 25,700.00 25,700.00 19 มี.ค. 63
13 จัดซ้ือ DLTV ให้กับโรงเรียนอนุบาล 25,700.00 เฉพาะเจาะจง บจ. เอส.พ.ีเอ คอมพิวเตอร์ บจ. เอส.พ.ีเอ คอมพิวเตอร์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0087/63

องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 25,700.00 25,700.00 20  มี.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  อ าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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14 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมให้ความรู้ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0088/63
ในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 7,000.00 7,000.00 24  มี.ค. 63

15 ท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม 500.00 เฉพาะเจาะจง ขาวผ่องโฆษณา ขาวผ่องโฆษณา ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00223-5320300-00005

การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 500.00 500.00
16 ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับโครงการอบรม 2,440.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ชุมแก้ว นายสุพล  ชุมแก้ว ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00223-5320300-00006

การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 2,440.00 2,440.00
17 จัดซ้ือ ผ้าและยางยึดท าหน้ากากอนามัย 81,650.00 เฉพาะเจาะจง วิกกี้ วิกกี้ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0090/63

81,650.00 81,650.00 25  มี.ค. 63
18 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาบ้าน 97,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0089/63

หนองสามสิบ  หมู่ที่ 3 97,500.00 97,500.00 25  มี.ค. 63
19 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)4900 4,900.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด 63-45-00211-5330300-00003

4,900.00 4,900.00
20 ซ่อมแซมถนนสายหลังเขานุ้ย หมู่ที่ 8 280,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลเมืองทอง หจก.ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0091/63

28,000.00 28,000.00 26  มี.ค. 63
21 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรัญ 309,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลเมืองทอง หจก.ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0092/63

แย้มมะลิ  หมู่ที่ 8 309,000.00 309,000.00 26  มี.ค. 63
22 ซ่อมแซมถนนสายห้วยชันหาน หมู่ที่ 4 279,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลเมืองทอง หจก.ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0093/63

279,000.00 279,000.00 26  มี.ค. 63
23 ซ่อมแซมถนนสายโรงตีเหล็ก นายไสว- 282,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลเมืองทอง หจก.ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0094/63

ภูเขาดิน  หมู่ที่ 5 282,000.00 282,000.00 26  มี.ค. 63
24 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรูญ ศรีงาม 101,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ หจก.ทองธนาเศรษฐ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0095/63

หมู่ที่ 3 282,000.00 282,000.00 26  มี.ค. 63
25 ซ่อมแซมถนนสายชลประทาน  หมู่ที่ 7 261,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ หจก.ทองธนาเศรษฐ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0096/63

261,000.00 261,000.00 26  มี.ค. 63
26 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวัน -ภูเขาดิน 244,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ หจก.ทองธนาเศรษฐ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0097/63

หมู่ที่ 5 244,000.00 244,000.00 26  มี.ค. 63
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27 ซ่อมแซมถนนสายทางเข้าฝายน้ าล้น ม. 3 169,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองธนาเศรษฐ์ หจก.ทองธนาเศรษฐ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0098/63
169,000.00 169,000.00 26  มี.ค. 63

28 ติดต้ังระบบสุบน้ าและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 22,612.00 เฉพาะเจาะจง นายทวี  เปาเงิน นายทวี  เปาเงิน ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0099/63
พร้อมงานเป่าล้างบ่อบาดาลของระบบ 22,612.00 22,612.00 27  มี.ค. 63
ประปาบ้านเสม็จวน (โรงรมยาง) หมู่ที่ 4

29 จ้างตัดเย็บหน้ากกากอนามัย 24,675.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์ แก้วพุ่ม นางศิริภรณ์ แก้วพุ่ม ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0101/63
22,612.00 22,612.00 31  มี.ค. 63

30 จัดซ้ือคอนกรีตผสมส าเร็จรูปส าหรับซ่อม 11,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทองธนาเศรษฐ์ หจก. ทองธนาเศรษฐ์ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0102/63
แซมถนนลาดยางสายภูเขาดิน-ไสเจาะป่า 11,900.00 11,900.00 31  มี.ค. 63
หมู่ที่ 2

31 จ้างเหมาบริการจัดเก็บพร้อมก าจัดขยะ 248,469.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ท็อปคลีนนิ่งเวล บจ. ท็อปคลีนนิ่งเวล ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0103/63
มูลฝอย ต าบลกุแหระ (เม.ย. 63-มิ.ย. 63) 248,469.00 248,469.00 31  มี.ค. 63





 


























































































































































































































































































































































