
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือเจลล้างมือ (กองคลัง) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0133/63
6,000.00 6,000.00 1  พ.ค. 63

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเซอร์เฟสทรีต 635,000.00 638,000.00 ประกวดราคา หจก.ไพศาลเมอืงทอง หจก .ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0134/63
เมนต์สองชั่น (D.B.S.T) สายควนยางงาม อิเล็กทรอนิกส์ 635,000.00 635,000.00 8  พ.ค. 63
หมู่ที่ 5 (e-bidding) หจก.ไทยถิรโรจน์ก่อสร้าง

638,000.00
3 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์กรณีโรคติดเชื้อ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ขาวผ่องโฆษณา ขาวผ่องโฆษณา ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0135/63

โควิด-19 2019 5,400.00 5,400.00 13  พ.ค. 63
4 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลส าหรับใช้ผลิตน้ า 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0136/63

ประปาเพื่อใช้ในส านักงาน อบต. กุแหระ 39,600.00 39,600.00 15  พ.ค. 63
5 วางท่อเมนต์ของระบบประปาบ้านจุฬาภรณ์ 53,735.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย นายณรงศักด์ิ  ชูช่วย ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0137/63

พัฒนา 4  หมู่ที่ 7 53,735.00 53,735.00 15  พ.ค. 63
6 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ระหว่างช่วง 141,815.70 เฉพาะเจาะจง บจ. นครแดร่ีพลัส บจ. นครแดร่ีพลัส ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0138/63

เล่ือนการเปิดเทอม 1/2563 141,815.70 141,815.70 15  พ.ค. 63
(18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63)

7 ติดต้ังไฟส่องสว่างภายนอกอาคาร 32,550.00 เฉพาะเจาะจง ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ไบออส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0139/63
ส านักงาน อบต. กุแหระ 32,550.00 32,550.00 15  พ.ค. 63

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงานปลัด) 12,600.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0141/63
12,600.00 12,600.00 20  พ.ค. 63

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 9,860.00 เฉพาะเจาะจง เสรี  บุ๊ค เสรี  บุ๊ค ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0141/63
9,860.00 9,860.00 20  พ.ค. 63

10 ซ่อมแซมรถยยนตืส่วนกลาง กต.569 8,062.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชาออโต้เซอร์วิส อู่ปรีชาออโต้เซอร์วิส ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0143/63
8,062.00 8,062.00 21  พ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  อ าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ  อ าเภอทุง่ใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ 5,400,000.00 6,077,826.30 ประกวดราคา หจก. ไพศาลเมืองทอง หจก. ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0144/63
ติกคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 5,400,000.00 5,400,000.00 21  พ.ค. 63
พัฒนา 3  หมู่ที่ 6 (e-bidding) กจิการร่วมค้า ฟ้ามณีร่วมค้า

4,011,300.00
12 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก 4,980,000.00 5,100,000.00  ประกวดราคา กจิการร่วมค้า ฟ้ามณีร่วมค้า หจก.ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0145/63

คอนกรีตสายบ่อโหด-ควนฝามี หมู่ที่ 1 อิเล็กทรอนิกส์ 3,570,000.00 4,980,000.00 27  พ.ค. 63
(e-bidding) บจ. ป.นครศรี การช่าง

3,825,000.00
หจก.ท่าพญา การสร้าง

4,610,899.92
หจก. ไพศาลเมอืงทอง

4,980,000.00
13 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 8,600,000.00 9,080,762.18  ประกวดราคา กจิการร่วมค้า ฟ้ามณีร่วมค้า หจก.ไพศาลเมืองทอง ปฎบิัติถกูต้องตามเง่ือนไขทีก่ าหนด CNTR- 0146/63

สายราชเวช-ควนแดง หมู่ที่ 8 อิเล็กทรอนิกส์ 6,356,500.00 8,600,000.00 27  พ.ค. 63
(e-bidding) บจ. ป.นครศรี การช่าง

6,810,000.00
หจก. ไพศาลเมอืงทอง

8,600,000.00














