
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ ที่จะซ้ือหรือจะจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 โครงการขยายทอ่เมนจ่ายน้้าประปาหมู่บา้น 390,000.00     355,000.00   วธิเีฉพาะ ร้านกชกร ร้านกชกร เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 

(จากระบบประปาหมู่บา้น ม.4) ม.4 เจาะจง 355,000.00         355,000.00           ที่มีอาชีพโดยตรง 27/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563
2 โครงการขยายทอ่เมนจ่ายน้้าประปาหมู่บา้น 217,000.00     170,000.00   วธิเีฉพาะ ร้านกชกร ร้านกชกร เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 

(จากระบบประปาหมู่บา้น ม.2) ม.2 เจาะจง 170,000.00         170,000.00           ที่มีอาชีพโดยตรง 28/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563
3  โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นบางหวา้- 490,000.00     486,000.00   วธิเีฉพาะ ร้านสมิทพาณิชย์ ร้านสมิทพาณิชย์ เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 

ดอนจิก หมู่ที่ ๑ เจาะจง 486,000.00         486,000.00           ที่มีอาชีพโดยตรง 29/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบา้น 347,000.00     320,800.00   วธิเีฉพาะ ร้านกชกร ร้านกชกร เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 

นายวโิรจน-์ขน้านายประกอบ หมู่ที่ ๑๒ เจาะจง 320,500.00         320,500.00           ที่มีอาชีพโดยตรง 30/2563 ลว. 4 มิ.ย. 2563
5 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข 143,915.00     143,915.00   วธิเีฉพาะ บ.ทเีอสซี เอ็นจิเนียร่ิง บ.ทเีอสซี เอ็นจิเนียร่ิง เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 33/2563

ทะเบยีน ตค 368 เจาะจง  แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด  แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 5 มิ.ย. 2563
143,915.00         143,915.00           

6 โครงการปรับปรุงถนนสายบา้นนายร่วง - 258,000.00     216,200.00   วธิเีฉพาะ ร้านกชกร ร้านกชกร เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 
คลองพรุขวาง หมู่ที่ ๖ เจาะจง 216,000.00         216,000.00           ที่มีอาชีพโดยตรง 31/2563 ลว. 12 มิ.ย. 2563

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบเหมืองส่งน้้า 277,000.00     256,600.00   วธิเีฉพาะ ร้านกชกร ร้านกชกร เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 
จากบา้นนายถัดถึงเขตหมู่ที่ ๗ เจาะจง 256,000.00         256,000.00           ที่มีอาชีพโดยตรง 32/2563 ลว. 12 มิ.ย. 2563

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบา้นนาย 412,000.000   382,700.00   วธิเีฉพาะ ร้านสิรินดา ก่อสร้าง ร้านสิรินดา ก่อสร้าง เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 
สุพจน์ ชูแก้วร่วง-บา้นนายณรงค์ นาคสุข หมู่ที่ ๒ เจาะจง 382,000.00         382,000.00           ที่มีอาชีพโดยตรง 33/2563 ลว. 12 มิ.ย. 2563

9 จัดซ้ือวสัดุหนิคลุก จ้านวน ๒๕ ลบ.ม.พร้อม 10,000.00        10,000.00      วธิเีฉพาะ ร้านชัยชนะการค้า ร้านชัยชนะการค้า เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 50/2563
ปรับเกล่ียทางเข้า ศพด.อบต.เชียรเขา เจาะจง 10,000.00           10,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว 16 มิ.ย. 2563

10 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 57,463.00        57,463.00      วธิเีฉพาะ ร้านพฒันาพาณิช ร้านพฒันาพาณิช เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 51/2563
เจาะจง 57,463.00           57,463.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว 25 มิ.ย. 2563

11 จ้างเหมาตัดหญ้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4,500.00          4,500.00        วธิเีฉพาะ นายสุพฒัพงค์ เพชรม่วง นายสุพฒัพงค์ เพชรม่วง เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 34/2563
อบต.เชียรเขา เจาะจง 4,500.00             4,500.00                ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 25 มิ.ย. 2563

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

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563
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12 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบอัดทา้ยขยะของ 4,679.00          4,679.00        วธิเีฉพาะ บ.ทกัษณิยนตรการ จก. บ.ทกัษณิยนตรการ จก. เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 35/2563
รถบรรทกุขยะ(อัดทา้ย) หมายเลขทะเบยีน เจาะจง 4,679.00             4,679.00                ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 29 มิ.ย. 2563
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