
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน                75,400.00 75,400.00    เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  97/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน- 75,400.00    75,400.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

นำยวิเชียร-ศำลำประชำคม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

หมู่ท่ี 15 บ้ำนวังด่ำน

2 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนหินคลุก               152,000.00 152,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  22/2563

สำยคลองกลำง หมู่ท่ี 7 152,000.00  152,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

บ้ำนโคกสุข ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงฝำยหินท้ิง               296,300.00 296,300.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  23/2563

บริเวณไร่นำยผำคลองชะเอม 296,300.00  296,300.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

หมู่ท่ี 14 บ้ำนเนินโบสถ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               168,400.00 168,400.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  24/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน- 168,400.00  168,400.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

นำยทรำย แม้นชัยภูมิ หมู่ท่ี 18 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนวังขอนเทิดพระเกียรติ

5 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               105,500.00 105,500.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  25/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน- 105,500.00  105,500.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

นำยสมำน ก้ำนขุนทด หมู่ท่ี 18 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนวังขอนเทิดพระเกียรติ

6 จ้ำงเหมำปรับปรุงถนนหินผุ               300,000.00 300,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  26/2563

สำยเขำแหลม-แยกลำดยำงนำ 300,000.00  300,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

สวรรค์-วังตำอินทร์ หมู่ท่ี 12 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนนำสวรรค์

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนหินคลุก               148,900.00 148,900.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  27/2563

สำยต่อจำกถนนคอนกรีต-แยก 148,900.00  148,900.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

เกษตรนคร หมู่ท่ี 4 บ้ำนม่วงชุม ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 4

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
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8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง               112,000.00 112,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  28/2563

สำยป่ำถ่ัว-ซับมะกรูด หมู่ท่ี 1 112,000.00  112,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

บ้ำนคลองกระจัง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนหินผุ               245,000.00 245,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  29/2563

สำยหลังบ้ำนนำยวิเศษ อักษร- 245,000.00  245,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 4 สิงหำคม 2563

ประจักษ์ หมู่ท่ี 16 บ้ำนคลอง- ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สำนพัฒนำ

10 จ้ำงประเมินควำมพึงพอใจด้ำน                17,000.00 17,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ  - มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  1/2563

คุณภำพกำรให้บริกำร รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ 17,000.00    17,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 10 สิงหำคม 2563

ประจ ำปี 2563 พ่อขุนผำเมือง เพชรบูรณ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนท่ีในพิธีเปิด                  6,000.00 6,000.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำยธนวัฒน์  โนรำช  - นำยธนวัฒน์  โนรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  98/2563

โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำฯ 6,000.00      6,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 11 สิงหำคม 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงเหมำอำหำรและเคร่ืองด่ืม                  6,000.00 6,000.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำงมะณี  ศรีเมือง  - นำงมะณี  ศรีเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  99/2563

โครงกำรเฉลิมพระชนมพรรษำฯ 6,000.00      6,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 11 สิงหำคม 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับใช้                  9,200.00 9,200.00      เฉพำะเจำะจง  1. หจก.อุดมวัฒนำ  - หจก.อุดมวัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  70/2563

ในโครงกำรควบคุมและป้องกัน 9,200.00      9,200.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 13 สิงหำคม 2563

โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยำฯ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส ำนักปลัด                  6,400.00 6,400.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  71/2563

6,400.00      6,400.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 14 สิงหำคม 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

15 จัดซ้ือทรำยอะเบท เพ่ือใช้ใน               120,000.00 120,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนสมใจ  - ร้ำนสมใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  12/2563

โครงกำรควบคุมและป้องกันโรค 120,000.00  120,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 17 สิงหำคม 2563

ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยำฯ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
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16 จัดซ้ือรถสำมล้อชนิดมือโยก                48,000.00 48,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท แอปเทก้ำ จ ำกัด  - บริษัท แอปเทก้ำ จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  77/2563

คนพิกำร 48,000.00    48,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 18 สิงหำคม 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองคลัง                16,980.00 16,980.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  78/2563

16,980.00    16,980.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 19 สิงหำคม 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงเหมำวำงท่อ คสล.เพ่ือแก้ไข                52,000.00 52,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงโสภำ  ควนทำ  - นำงโสภำ  ควนทำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  100/2563

ปัญหำน้ ำท่วมขังในชุมชน 52,000.00    52,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 14 สิงหำคม 2563

หมู่ท่ี 5 บ้ำนเกำะแก้ว ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง                  9,420.00 9,420.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  79/2563

9,420.00      9,420.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 28 สิงหำคม 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

20 จ้ำงต่ออำยุโดเมนและ                  8,500.00 8,500.00      เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท ก ำพรโซลูช่ัน จ ำกัด  - บริษัท ก ำพรโซลูช่ัน จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  105/2563

พ้ืนท่ีเว็บไซต์ 8,500.00      8,500.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 28 สิงหำคม 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ


