
พ.ศ.2561  แบบ สขร.1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ม.3 493,000            เฉพาะเจาะลง อสิระการช่าง อสิระการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

ต.เขาไพร อ. รัษฎา จ. ตรัง ราคาที่เสนอ 480,000 บาท ราคา 478,000 บาท ตามเง่ือนไข

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 486,000            เฉพาะเจาะลง ว.วิศวะ ว.วิศวะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

สายเลียบคลองประปา ม. 1 ราคาที่เสนอ 465,000 บาท ราคา 463,000 บาท ตามเง่ือนไข

บ้านล าช้าง

3 โครงการกอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม 492,000            เฉพาะเจาะลง อสิระการช่าง อสิระการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

เหล็กที่ท าการ อบต.เขาไพร ม.2 ราคาที่เสนอ 490,000 ราคา 488,000 ตามเง่ือนไข

4 โครงการกอ่สร้างดาดหินกนัตล่ิงพัง 243,000            เฉพาะเจาะลง หจก.เพื่อนท้องถิ่น หจก.เพื่อนท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

ม.2 ต.เขาไพร อ. รัษฎา จ. ตรัง ราคาที่เสนอ 243,000 บาท ราคา 243,000 บาท ตามเง่ือนไข

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 426,000            เฉพาะเจาะลง หจก.เพื่อนท้องถิ่น หจก.เพื่อนท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

ต้นม่วง-หนองคมบาง-ด่านสาย ราคาที่เสนอ 415,000 บาท ราคา 414,000 บาท ตามเง่ือนไข

ม.2 ต.เขาไพร อ. รัษฎา จ. ตรัง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้างในรอบ 12 เดือน (ปงีบประมาณ 2561)

หน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาไพร
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6 โครงการกอ่สร้างศาลาริมทาง 404,000            เฉพาะเจาะลง หจก.สิทธิชัยพร็อพเพอร์ต้ี หจก.สิทธิชัยพร็อพเพอร์ต้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

ม.2  หน้าวัดทอนเหรียน ราคาที่เสนอ 402,000 ราคา 402,000 ตามเง่ือนไข

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย 489,000            เฉพาะเจาะลง ว.วิศวะ ว.วิศวะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

กอ่ไผ่ หมูท่ี่ 4 ราคาที่เสนอ 475,000 บาท ราคา 475,000 บาท ตามเง่ือนไข

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย 487,000            เฉพาะเจาะลง หจก.ส.สิทธิโยธา หจก.ส.สิทธิโยธา เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

สระน้ า-ไทรบ่วง ม.5 ราคาที่เสนอ 469,000 บาท ราคา 469,000 บาท ตามเง่ือนไข

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย 470,000            เฉพาะเจาะลง ชาญชัยค้าไม้และวัสดุ ชาญชัยค้าไม้และวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

ห้วยขนุด า - ควนหนองยาง ราคาที่เสนอ 469,000 บาท ราคา 469,000 บาท ตามเง่ือนไข

ม.2 ต.เขาไพร อ. รัษฎา จ. ตรัง
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10 ซ้ือโครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์ 433,000            เฉพาะเจาะลง บ.เดอะซีสเทคเอน็จเินียร่ิงจ ากดั บ.เดอะซีสเทคเอน็จเินียร่ิงจ ากดั เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดต้ัง ราคาที่เสนอ 431,614.46 ราคา 431,614.46 ตามเง่ือนไข

ศูนยค์วบคุม หมูท่ี่ ๑ บ้านล าช้าง 

11 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 120,000            เฉพาะเจาะลง นายอมรินทร์   แกว้พิทักษ์ นายอมรินทร์   แกว้พิทักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

และทะเบียนทรัพยสิ์น อบต.เขาไพร ราคาที่เสนอ 120,000 บาท ราคา 120,000 บาท ตามเง่ือนไข

12 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด. 142,000            เฉพาะเจาะลง อสิระการช่าง อสิระการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

 ต.เขาไพร อ. รัษฎา จ. ตรัง ราคาที่เสนอ 142,000 บาท ราคา 142,000 บาท ตามเง่ือนไข

13 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 426,000            เฉพาะเจาะลง มัน่คง การช่าง มัน่คง การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

ลอดเหล่ียมส าเร็จรูป หมูท่ี่ ๓ ราคาที่เสนอ 426,000 ราคา 426,000 ตามเง่ือนไข

14 โคงการกอ่สร้างอาคารอเนคประสงค์ 279,000            เฉพาะเจาะลง อสิระการช่าง อสิระการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

ศพด. ม.3 ต.เขาไพร อ. รัษฎา ราคาที่เสนอ 277,000 ราคา 277,000 ตามเง่ือนไข
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15 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะหมูท่ี่ 4 294,000            เฉพาะเจาะลง มัน่คง การช่าง มัน่คง การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

หน้าโรงเรียนบ้านทอนเหรียน ราคาที่เสนอ 292,000 ราคา 292,000 ตามเง่ือนไข

16 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะหมูท่ี่ 1 427,000            เฉพาะเจาะลง มัน่คง การช่าง มัน่คง การช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

บ้านล าช้าง ราคาที่เสนอ 400,000 ราคา 400,000 ตามเง่ือนไข


