
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำร-               280,800.00 280,800.00     เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนที ดี กรุ๊ป  - ร้ำนที ดี กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  5/2563

แพทย์ โครงกำรยับย้ัง ป้องกัน และ 280,800.00      280,800.00                        และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  1  เมษำยน  2563

ควบคุมกำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2019 (COVID-19)

2 จัดซ้ือวัสดุจัดท ำหน้ำกำกอนำมัย                53,595.00 53,595.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนขวัญเรือนเคร่ืองนอน  - ร้ำนขวัญเรือนเคร่ืองนอน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  42/2563

53,595.00       53,595.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  2  เมษำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำร-                  6,500.00 6,500.00         เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ  - ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  43/2563

แพทย์ เจล+เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 6,500.00         6,500.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  2  เมษำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ส ำหรับ                61,000.00 61,000.00       เฉพำะเจำะจง  1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกลเฟอร์นิเจอร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สำกล- เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  45/2563

ห้องเรียนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ แอนด์อิเล็คตริค 61,000.00       เฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริค และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  9  เมษำยน  2563

กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำร- 61,000.00                          ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สนเทศ DLTV พร้อมติดต้ัง

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำร-                81,900.00 81,900.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนที ดี กรุ๊ป  - ร้ำนที ดี กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  46/2563

แพทย์ โครงกำรควบคุมและ 81,900.00       81,900.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  13  เมษำยน  2563

ป้องกันกำรแพร่ระบำดไวรัส- ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

โคโรนำ เทอร์โมมิเตอร์

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำร-                45,000.00 45,000.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนธัญภำรุ่งเรืองกำรเกษตร  - ร้ำนร้ำนธัญภำรุ่งเรือง- เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  47/2563

แพทย์ โครงกำรควบคุมและ 45,000.00       กำรเกษตร และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  13  เมษำยน  2563

ป้องกันกำรแพร่ระบำดไวรัส- 45,000.00                          ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

โคโรนำ น้ ำยำฆ่ำเช้ือแอลกอฮอล์

7 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง               100,000.00 100,000.00     เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 71/2563

ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 4 บ้ำนม่วงชุม 100,000.00      100,000.00                        และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  13  เมษำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 3

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

งวดท่ี 3 ระหว่ำงเดือน  เมษำยน  2563 - มิถุนำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 3

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

งวดท่ี 3 ระหว่ำงเดือน  เมษำยน  2563 - มิถุนำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

8 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง               100,000.00 100,000.00     เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 72/2563

ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ท่ี 15 100,000.00      100,000.00                        และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  13  เมษำยน  2563

บ้ำนวังด่ำน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำร-            1,125,000.00 1,125,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท อัลฟำ  - บริษัท อัลฟำ เซ็นทอรี จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  6/2563

แพทย์ โครงกำรป้องกันและควบคุม เซ็นทอรี จ ำกัด 1,125,000.00   1,125,000.00                      และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  14  เมษำยน  2563

กำรแพร่กระจำย โรคติดต่อไวรัส ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

โคโรนำ 2019 (COVID-19)

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำร-               120,000.00 120,000.00     เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนธัญภำรุ่งเรืองกำรเกษตร  - ร้ำนร้ำนธัญภำรุ่งเรือง- เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  7/2563

แพทย์ วัสดุชุด PPE ตำมโครงกำร 120,000.00      กำรเกษตร และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  23  เมษำยน  2563

ลดควำมเส่ียงของอำสำสมัคร 120,000.00                        ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ป้องกันโรคฯ

11 จัดจ้ำงเหมำปรับปรุงระบบประปำ               150,000.00 150,000.00     เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 20/2563

หมู่บ้ำนแบบหอสูง หมู่ท่ี 4 150,000.00      150,000.00                        และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 24 เมษำยน 2563

บ้ำนม่วงชุม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12 จัดจ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้ ำ บบ 7628                10,950.00 10,950.00       เฉพำะเจำะจง  1. อู่ ช.เจริญกลกำร2  - อู่ ช.เจริญกลกำร2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 75/2563

10,950.00       10,950.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 29 เมษำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13 จัดซ้ือวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์                99,995.00 99,995.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนมีสุขกำรค้ำ  - ร้ำนมีสุขกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  51/2563

ในกำรฉีดโครงกำรป้องกันและ 99,995.00       99,995.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  13  พฤษภำคม  2563

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำฯ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14 จัดซ้ืออำหำรเสริม ส ำหรับเปิด               265,692.32 265,692.32     เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม  - บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 8/2563

ภำคเรียนท่ี 1/2563 265,692.32      265,692.32                        และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  13  พฤษภำคม  2563

ปีกำรศึกษำ 2563 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

15 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบ                31,200.00 31,200.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนมีสุขกำรค้ำ  - ร้ำนมีสุขกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  52/2563

อินฟำเรด ส ำหรับศูนย์พัฒนำ 31,200.00       31,200.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 14 พฤษภำคม  2563

เด็กเล็ก 8 ศูนย์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 3

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

งวดท่ี 3 ระหว่ำงเดือน  เมษำยน  2563 - มิถุนำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                  5,000.00 5,000.00         เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  54/2563

เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ-กองสำธำรณสุข 5,000.00         5,000.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  พฤษภำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส ำนักปลัด                18,000.00 18,000.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  56/2563

18,000.00       18,000.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 5 มิถุนำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง                12,500.00 12,500.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  57/2563

12,500.00       12,500.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 9 มิถุนำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

19 จัดจ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้ ำ บษ 4137                  5,300.00 5,300.00         เฉพำะเจำะจง  1. อู่ ช.เจริญกลกำร2  - อู่ ช.เจริญกลกำร2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  85/2563

5,300.00         5,300.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 10 มิถุนำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

20 จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อม            2,695,000.00 2,695,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท มำสเตอร์ เทค  - บริษัท มำสเตอร์ เทค เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  9/2563

กระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำยกสูงไม่น้อยกว่ำ วีคลิปเมท์ จ ำกัด 2,695,000.00   วีคลิปเมท์ จ ำกัด และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 11 มิถุนำยน 2563

12 เมตร 2,695,000.00                      ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-                29,500.00 29,500.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  59/2563

กองกำรศึกษำ 29,500.00       29,500.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 15 มิถุนำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

22 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 4654                  5,485.89 5,485.89         เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท ไทยธำดำกรุ๊ป จ ำกัด  - บริษัท ไทยธำดำกรุ๊ป จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  88/2563

5,485.89         5,485.89                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ-กองช่ำง                  9,260.00 9,260.00         เฉพำะเจำะจง  1.ร้ำนพรพำณิชย์  - ร้ำนพรพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  61/2563

9,260.00         9,260.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 17 มิถุนำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

24 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-ส ำนักปลัด                29,104.00 29,104.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  62/2563

29,104.00       29,104.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 18 มิถุนำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ


