
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ ที่จะซ้ือหรือจะจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัต์ติก 1,423,000.00   1,341,000.00   วธิี หจก.ศิลาไทย หจก.ศิลาไทย เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นศ .ถ. ๘๐-๐๐๑  e-bidding 801,000.00            801,000.00           ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 25/2563 
สายบา้นหน าหย่อม - บา้นดอนส าราญ หมู่ที่ ๑๑ และเสนอราคา ลว. 5 พ.ค. 2563
บา้นหน าหย่อม ต าบลเชียรเขา  ต่ าสุด

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 33,342.00        33,342.00        วธิเีฉพาะ ร้านพฒันาพาณิช ร้านพฒันาพาณิช เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 42/2563 
เจาะจง 33,342.00              33,342.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2563

3 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส านักงานปลัด) 11,186.00        11,186.00        วธิเีฉพาะ ร้านพฒันาพาณิช ร้านพฒันาพาณิช เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 43/2563 
เจาะจง 11,186.00              11,186.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2563

4 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศพด.อบต.เชียรเขา) 9,998.00          9,998.00          วธิเีฉพาะ ร้านพฒันาพาณิช ร้านพฒันาพาณิช เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 44/2563 
เจาะจง 9,998.00                ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2563

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ศพด.อบต.เชียรเขา) 10,000.00        10,000.00        วธิเีฉพาะ ร้านพฒันาพาณิช ร้านพฒันาพาณิช เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 45/2563 
เจาะจง 10,000.00              10,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2563

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  (ส านักงานปลัด) 15,450.00        15,450.00        วธิเีฉพาะ ร้านโกลบอลเวร์ิค ร้านโกลบอลเวร์ิค เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 46/2563 
เจาะจง 15,450.00              15,450.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 7 พ.ค. 2563

7 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๑๐๕,๘๕๑.๕๒ ๑๐๕,๘๕๑.๕๒ วธิเีฉพาะ บริษทั นครแดร่ีพลัส จ ากัด บ.นครแดร่ีพลัส จ ากัด เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาซ้ือขาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา เจาะจง ๑๐๕,๘๕๑.๕๒ ๑๐๕,๘๕๑.๕๒ ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 2/2563
ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ลว 8 พ.ค.63
(ต้ังแต่ วนัที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ -
 วนัที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

8 จ้างเหมาท าอาหารและอาหารวา่งส าหรับ 2,700.00          2,700.00          วธิเีฉพาะ นางนิยม ดวงอักษร นางนิยม ดวงอักษร เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 29/2563
การประชุมสภาทอ้งถิ่น เจาะจง 2,700.00                2,700.00                ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 14 พ.ค. 2563

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

วันที่ 9 มิถุนายน 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ ที่จะซ้ือหรือจะจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัต์ติก 5,782,000.00   ๔,๔๒๕,๙๔๐.๗๐ วธิี หจก.แซนซันการโยธา หจก.แซนซันการโยธา เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างก่อสร้าง
คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นศ .ถ. ๘๐-๐๐๒  e-bidding 3,150,000.00         3,150,000.00         ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 25/2563 
สายโคกกระถิน-หนองหม้อ หมู่ที่ ๓ และเสนอราคา ลว. 14 พ.ค. 2563
บา้นโคกกระถิน ต าบลเชียรเขา ต่ าสุด

10 จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 45,600.00        45,600.00        วธิเีฉพาะ ร้านฟวิเจอร์เทค ซัพพลาย ร้านฟวิเจอร์เทค ซัพพลาย เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 47/2563 
เจาะจง 45,600.00              45,600.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 19 พ.ค. 2563

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 19,410.00        19,410.00        วธิเีฉพาะ ร้านโกลบอลเวร์ิค ร้านโกลบอลเวร์ิค เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 48/2563 
เจาะจง 19,410.00              19,410.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 19 พ.ค. 2563

12 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษามอเตอร์สูบน้ าของ 11,460.00        11,460.00        วธิเีฉพาะ ร้านจันทร์เพญ็มอเตอร์ ร้านจันทร์เพญ็มอเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 30/2563
ระบบประปาหมู่บา้น ม.3 เจาะจง 11,460.00              11,460.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 21 พ.ค. 2563

13 จัดซ้ือสายดูดน้ าทอ่อ่อน ชนิด PVC ขนาด ๓ นิ้ว 2,600.00          2,600.00          วธิเีฉพาะ หจก.ศรีจันทร์ เซ็นเตอร์ หจก.ศรีจันทร์ เซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 49/2563 
ประจ ารถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ เซอร์วสิ เซอร์วสิ ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 26 พ.ค. 2563

เจาะจง 2,600.00                2,600.00                
24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์  5,000.00          5,000.00          วธิเีฉพาะ ร้านเพชรชื่นชม ร้านเพชรชื่นชม เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 31/2563

หมายเลขทะเบยีน  ตค ๓๘๓  นครศรีธรรมราช เจาะจง 5,000.00                5,000.00                ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 26 พ.ค. 2563
15 จ้างเหมาฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 15,200.00        15,200.00        วธิเีฉพาะ นายสุธน นาคด า นายสุธน นาคด า เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 32/2563

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเชียรเขา เจาะจง 15,200.00              15,200.00              ที่มีอาชีพโดยตรง ลว. 29 พ.ค. 2563
16 จ้างเหมาบริการ การใหบ้ริการระบบ 32,000.00        32,000.00        วธิเีฉพาะ นายณัฐวฒัน์ พทุธโชติ นายณัฐวฒัน์ พทุธโขติ เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างเหมาบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เจาะจง 32,000.00              32,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 12/2563
อบต.เชียรเขา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ลว.29 พ.ค.2563
(ต้ังแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๔ เดือน

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

วันที่ 9  มิถุนายน  2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ ที่จะซ้ือหรือจะจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
17 จ้างเหมาบริการ การใหบ้ริการระบบ 32,000.00        32,000.00        วธิเีฉพาะ นายฉัตรตรา หนูคล้าย นายฉัตรตรา หนูคล้าย เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างเหมาบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เจาะจง 32,000.00              32,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 13/2563
อบต.เชียรเขา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ลว.29 พ.ค.2563
(ต้ังแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๔ เดือน

18 จ้างเหมาบริการ การใหบ้ริการระบบ 32,000.00        32,000.00        วธิเีฉพาะ นายสราวฒิุ สืบสกุล นายสราวฒิุ สืบสกุล เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างเหมาบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เจาะจง 32,000.00              32,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 14/2563
อบต.เชียรเขา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ลว.29 พ.ค.2563
(ต้ังแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๔ เดือน

19 จ้างเหมาบริการ การใหบ้ริการระบบ 32,000.00        32,000.00        วธิเีฉพาะ นายจรัส แก้วเมือง นายจรัส แก้วเมือง เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างเหมาบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เจาะจง 32,000.00              32,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 15/2563
อบต.เชียรเขา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ลว.29 พ.ค.2563
(ต้ังแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๔ เดือน

20 จ้างเหมาบริการ การใหบ้ริการระบบ 32,000.00        32,000.00        วธิเีฉพาะ นายสุริยา ศิริแก้ว นายสุริยา ศิริแก้ว เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างเหมาบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เจาะจง 32,000.00              32,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 16/2563
อบต.เชียรเขา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ลว.29 พ.ค.2563
(ต้ังแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๔ เดือน

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

วันที่ 9 มิถุนายน 2563



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัด วงเงนิ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่ ที่จะซ้ือหรือจะจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
21 จ้างเหมาบริการ การใหบ้ริการระบบ 32,000.00        32,000.00        วธิเีฉพาะ นายอดิเรก ศรีสังข์ทอง นายอดิเรก ศรีสังข์ทอง เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างเหมาบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เจาะจง 32,000.00              32,000.00              ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 17/2563
อบต.เชียรเขา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ลว.29 พ.ค.2563
(ต้ังแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๔ เดือน

22 จ้างเหมาบริการ การใหบ้ริการระบบ 32,000.00        32,000.00        วธิเีฉพาะ นางสาวกัญญาณัฐ นางสาวกัญญาณัฐ เปน็ผู้ประกอบการ สัญญาจ้างเหมาบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ เจาะจง  เพชรปานกัน  เพชรปานกัน ที่มีอาชีพโดยตรง เลขที่ 18/2563
อบต.เชียรเขา ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 32,000.00              32,000.00              ลว.29 พ.ค.2563
(ต้ังแต่วนัที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวน ๔ เดือน

วันที่ 9 มิถุนายน  2563

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


