
ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ที่ ทีจ่ะซ้ือหรือจะจ้าง ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนอง 154,000.00    144,100.00   วธิเีฉพาะ ร้านสิรินดา ร้านสิรินดา เป็นผู้ประกอบการ สัญญจ้างก่อสร้าง

ผักฉีด (คลองส่งน้้าชลประทาน สาย เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง เลขที ่36/2563
6R MC1-ถนนสายโคกกะถิน - หนองหม้อ ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๔๒ ๔๓ ๗ ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๔๒ ๔๓ ๗ ลว. 2 ก.ย.63
ม.10 144,000.00                  144,000.00                  

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้าน 131,000.00    123,700.00   วธิเีฉพาะ ร้านสิรินดา ร้านสิรินดา เป็นผู้ประกอบการ สัญญจ้างก่อสร้าง
บ่อ-คลองส่งชลประทานสาย เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง เลขที ่37/2563
7R MC1 ม.5 ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๔๒ ๔๓ ๗ ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๔๒ ๔๓ ๗ ลว. 2 ก.ย.63

123,700.00                  123,700.00                  
3 โครงการปรับปรุงถนนบ้านนางณัฐปราง 455,000.00    491,600.00   วธิเีฉพาะ ร้านสิรินดา ร้านสิรินดา เป็นผู้ประกอบการ สัญญจ้างก่อสร้าง

ยั่งยืน - บ้านนายศรีราม ทองเทพ - เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง เลขที ่38/2563
บ้านนายโกวทิย์ ม.8 ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๔๒ ๔๓ ๗ ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๐๔๒ ๔๓ ๗ ลว. 2 ก.ย.63

455,000.00                  455,000.00                  
4 จัดซ้ือมิเตอร์น้้าประปา ขนาด 1/2 นิ้ว 64,350.00      64,350.00     วธิเีฉพาะ หจก.ศรีจันทร์ เซ็นเตอร์ หจก.ศรีจันทร์ เซ็นเตอร์ เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่59/2563

จ้านวน 130 ตัว เจาะจง เซอร์วสิ เซอร์วสิ ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 3 ก.ย.63
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี

๐ ๘๐๓๕ ๔๘๐๐๐ ๓๐ ๗ ๐ ๘๐๓๕ ๔๘๐๐๐ ๓๐ ๗

64,350.00                    64,350.00                    

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2563                                                             แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่30 กันยายน  2563



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ที่ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
5 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส้านักงาน (กองคลัง) 34,000.00      34,000.00     วธิเีฉพาะ บ. เอส.พี.เอ. บ. เอส.พี.เอ. เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่60/2563

จ้านวน 2 เคร่ือง เจาะจง คอมพิวเตอร์ จ้ากัด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 9 ก.ย.63
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี

๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑ ๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑

33,780.00                    33,780.00                    
6 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส้าหรับงาน 22,000.00      22,000.00     วธิเีฉพาะ บ. เอส.พี.เอ. บ. เอส.พี.เอ. เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่61/2563

ประมวลผล จ้านวน ๑ เคร่ือง เจาะจง คอมพิวเตอร์ จ้ากัด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 9 ก.ย.63
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี

๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑ ๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑

21,990.00                    21,990.00                    
7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (วสัดุประปา) 144,699.00    144,699.00   วธิเีฉพาะ ร้านนานาภัณฑ์การค้า ร้านนานาภัณฑ์การค้า เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่62/2563

เจาะจง เลขบัตรประชาชน เลขบัตรประชาชน ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 10 ก.ย.63
๓ ๘๐๐๑ ๐๐๒๖๗ ๒๗ ๘ ๓ ๘๐๐๑ ๐๐๒๖๗ ๒๗ ๘

144,699.00                  144,699.00                  
8 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (ตู้เหล็ก) จ้านวน 13,000.00      13,000.00     วธิเีฉพาะ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่63/2563

2 ตู้ เจาะจง เลขบัตรประชาชน เลขบัตรประชาชน ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 10 ก.ย.63
๕ ๘๐๙๙ ๙๐๐๑๑ ๔๐ ๔ ๕ ๘๐๙๙ ๙๐๐๑๑ ๔๐ ๔

13,000.00                    13,000.00                    

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2563                                                             แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่30 กันยายน  2563



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ที่ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
9 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน 44,000.00      44,000.00     วธิเีฉพาะ บ. เอส.พี.เอ. บ. เอส.พี.เอ. เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่64/2563

ประมวลผลแบบที ่1 จ้านวน ๒ เคร่ือง เจาะจง คอมพิวเตอร์ จ้ากัด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 18 ก.ย.63
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี

๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑ ๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑

43,940.00                    43,940.00                    
10 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,300.00        6,300.00       วธิเีฉพาะ ร้านพรชัย ก๊อปปี ้แอนด์ โอเอ ร้านพรชัย ก๊อปปี ้แอนด์ โอเอ เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที ่44/2563

(ครุภัณฑ์เลขที ่417-59-004) เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 3 ก.ย.63
จ้านวน 1 เคร่ือง ๓ ๙๒๐๖ ๐๐๒๕๖ ๗๐ ๓ ๓ ๙๒๐๖ ๐๐๒๕๖ ๗๐ ๓

6,300.00                      6,300.00                      

11 จ้างซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองกระจายข่าว 32,100.00      32,100.00     วธิเีฉพาะ ร้านเทคนิคทีวี ร้านเทคนิคทีวี เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที ่45/2563

ทางไกลแบบไร้สาย เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 15 ก.ย.63

๕ ๘๐๑๔ ๙๐๐๐๐ ๐๕ ๘ ๕ ๘๐๑๔ ๙๐๐๐๐ ๐๕ ๘

32,100.00                    32,100.00                    

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่13 492000 476000 วธิเีฉพาะ หจก.นครก่อกิจเจริญ หจก.นครก่อกิจเจริญ เป็นผู้ประกอบการ สัญญจ้างก่อสร้าง

เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง เลขที ่39/2563

803,546,001,446.00    803,546,001,446.00    ลว. 18 ก.ย.63

475,000.00                  475,000.00                  

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2563                                                             แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที ่30 กันยายน  2563



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ที่ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

13 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Dot Matrix PrinterX 22,000.00      22,000.00     วธิเีฉพาะ บ. เอส.พี.เอ. บ. เอส.พี.เอ. เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่65/2563
แบบแคร่ส้ัน จ้านวน 1 เคร่ือง เจาะจง คอมพิวเตอร์ จ้ากัด คอมพิวเตอร์ จ้ากัด ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 22 ก.ย.63

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี
๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑ ๐ ๘๐๕๕ ๔๐๐๐๐ ๐๙ ๑

22,000.00                    22,000.00                    
14 จ้างเหมาจัดท้าเอกสารข้อบัญญัติงบ 3,950.00        3,950.00       วธิเีฉพาะ ร้านคงเรืองซีร็อคซ์ ร้านคงเรืองซีร็อคซ์ เป็นผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที ่46/2563

ประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง ลว. 24 ก.ย.63
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วน ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๗๑๔ ๘๑ ๘ ๓ ๘๐๐๖ ๐๐๗๑๔ ๘๑ ๘

ต้าบลเชียรเขา 3,950.00                      3,950.00                      

15 โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้้าไฟฟ้า 293,000.00    293,000.00   วธิเีฉพาะ ร้านภูมิพัฒน์ การค้า หจก.นครก่อกิจ เป็นผู้ประกอบการ สัญญจ้างก่อสร้าง

บ้านบางหวา้ ระบบท่อรางระบายน้้า ม.6 เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง เลขที ่40/2563

๑ ๘๐๐๖ ๐๐๐๐๑ ๙๖ ๓ ๐ ๘๐๓๕ ๔๖๐๐๑ ๔๔ ๖ ลว. 28 ก.ย.63

293,000.00                  293,000.00                  
16 โครงการซ่อมแซมถนนในพืน้ที ่ 386,000.00    386,000.00   วธิเีฉพาะ ร้านภูมิพัฒน์ การค้า หจก.นครก่อกิจ เป็นผู้ประกอบการ สัญญจ้างก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนต้าบลเชียรเขา เจาะจง เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี ทีม่ีอาชีพโดยตรง เลขที ่41/2563
๑ ๘๐๐๖ ๐๐๐๐๑ ๙๖ ๓ ๐ ๘๐๓๕ ๔๖๐๐๑ ๔๔ ๖ ลว. 29 ก.ย.63

386,000.00                  386,000.00                  

วันที ่30 กันยายน  2563

                                                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2563                                                             แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช


