
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้ำงตำมโครงกำรฝึกอบรมฯ                  5,050.00 5,050.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง  - ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  106/2563

5,050.00      5,050.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  8  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ ำ                61,850.00 61,850.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนพงศ์พำณิชย์  - ร้ำนพงศ์พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  107/2563

และเปล่ียนอุปกรณ์ไส้กรองน้ ำด่ืม 61,850.00    61,850.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  8  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 จัดซ้ือวัสดุเคมีดับเพลิงส ำหรับใช้                  9,750.00 9,750.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์  - ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  81/2563

ในโครงกำรฝึกอบรมฯ 9,750.00      9,750.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  8  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับใช้                  7,890.00 7,890.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ  - ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  82/2563

ในโครงกำรฝึกอบรมฯ 7,890.00      7,890.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  8  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5 จัดจ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ                11,500.00 11,500.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนโอทูแอร์เซอร์วิส  - ร้ำนโอทูแอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  108/2563

ส ำนักปลัด 11,500.00    11,500.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  10  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6 จัดซ้ือก่อสร้ำงเพ่ือปรับสภำพ               100,000.00 100,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนศิลำทิพย์ก่อสร้ำง  - ร้ำนศิลำทิพย์ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  83/2563

ท่ีอยู่อำศัยส ำหรับคนพิกำร 100,000.00  100,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  10  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

7 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล.                57,800.00 57,800.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำยเอนก  กันขุนทด  - นำยเอนก  กันขุนทด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  111/2563

บริเวณส่ีแยกคลองดู่ บ้ำนนำยจ๋ิว 57,800.00    57,800.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  15  กันยำยน  2563

มีสวัสด์ิ หมู่ท่ี 11 บ้ำนคลองดู่ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

8 จ้ำงเหมำปรับปรุงเสำไฟฟ้ำ                26,000.00 26,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำยธนิษฐ์  เนตรพำนิชย์  - นำยธนิษฐ์  เนตรพำนิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  112/2563

เอนเอียงทำงเข้ำศูนย์พัฒนำ 26,000.00    26,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  17  กันยำยน  2563

เด็กเล็กบ้ำนวังขอน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ-กองช่ำง                  7,100.00 7,100.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์  - ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  84/2563

7,100.00      7,100.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  17  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 4

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
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10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส ำนักปลัด                33,500.00 33,500.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  85/2563

33,500.00    33,500.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  17  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง                30,000.00 30,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  86/2563

30,000.00    30,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  17  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-                  9,700.00 9,700.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  87/2563

กองสวัสดิกำรสังคม 9,700.00      9,700.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  17  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-ส ำนักปลัด                25,836.00 25,836.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  88/2563

25,836.00    25,836.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  17  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงเหมำวำงท่อ คสล.อัดแรง                38,400.00 38,400.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำยไพรวัลย์  ค ำศรี  - นำยไพรวัลย์  ค ำศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  113/2563

ทดแทนของเดิมท่ีช ำรุด พร้อมลง 38,400.00    38,400.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  18  กันยำยน  2563

ลูกรังหลังท่อ หมู่ท่ี 11 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนคลองดู่

15 จัดจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร                  5,375.00 5,375.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง  - ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  114/2563

ข้อบัญญัติพร้อมเข้ำเล่ม 5,375.00      5,375.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  18  กันยำยน  2563

งบประมำณรำยจ่ำยปี 2564 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

16 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนศูนย์บริกำร                10,000.00 10,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  89/2563

คนพิกำร 10,000.00    10,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21 กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-                  9,146.00 9,146.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  90/2563

กองสวัสดิกำรสังคม 9,146.00      9,146.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21 กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
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18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองคลัง                20,288.00 20,288.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  91/2563

20,288.00    20,288.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21 กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

19 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองคลัง                20,000.00 20,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  92/2563

20,000.00    20,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21 กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

20 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน                66,500.00 66,500.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสำวโสภำ  ควนทำ  - นำงสำวโสภำ  ควนทำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  115/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน- 66,500.00    66,500.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  กันยำยน  2563

นำยจ ำรอง ปะระมัดโส หมู่ท่ี 17 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนวังขอนพัฒนำ

21 จ้ำงเหมำวำงท่อเมนต์ประปำ                59,400.00 59,400.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสำวโสภำ  ควนทำ  - นำงสำวโสภำ  ควนทำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  116/2563

หมู่บ้ำน กลุ่มทุ่งนำดี หมู่ท่ี 17 59,400.00    59,400.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  กันยำยน  2563

บ้ำนวังขอนพัฒนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

22 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอกระจำยข่ำว                54,600.00 54,600.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสำวโสภำ  ควนทำ  - นำงสำวโสภำ  ควนทำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  117/2563

(เปล่ียนสัญญำณเสียง) กลุ่มทำง 54,600.00    54,600.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  กันยำยน  2563

แยกไปหนองหัววัว หมู่ท่ี 16 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนคลองสำนพัฒนำ

23 จ้ำงเหมำวำงท่อเมนต์ประปำ                75,900.00 75,900.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสำวโสภำ  ควนทำ  - นำงสำวโสภำ  ควนทำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  118/2563

หมู่บ้ำน บริเวณซอยเหนือ 75,900.00    75,900.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  กันยำยน  2563

หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนทอง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

24 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอกระจำยข่ำว                42,700.00 42,700.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสำวโสภำ  ควนทำ  - นำงสำวโสภำ  ควนทำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  119/2563

(เปล่ียนสำยสัญญำณเสียง) กลุ่ม 42,700.00    42,700.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  กันยำยน  2563

หน้ำถนน หมู่ท่ี 3 บ้ำนมอดินแดง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 4

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

25 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               291,400.00 291,400.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  30/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยข้ำง 291,400.00  291,400.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว (ด้ำนทิศ- ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เหนือ) หมู่ท่ี 5 บ้ำนเกำะแก้ว

26 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               300,000.00 300,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  31/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโคนม 300,000.00  300,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

หมู่ท่ี 9 บ้ำนหนองสะแก ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

27 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               291,200.00 291,200.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  32/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน- 291,200.00  291,200.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

นำยวิวัฒน์ (ศำลเจ้ำพ่อศรีเทพ) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองสรวง

28 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               160,600.00 160,600.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  33/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน- 160,600.00  160,600.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

นำยเขียว  เก่งเดช หมู่ท่ี 17 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนวังขอนพัฒนำ

29 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               213,200.00 213,200.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  34/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 213,200.00  213,200.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

บ้ำนวังด่ำน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

30 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               265,300.00 265,300.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  35/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน- 265,300.00  265,300.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

นำยทวี-บ้ำนนำยสมชำญ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

หมู่ท่ี 8 บ้ำนเขำคลัง

31 จ้ำงเหมำเสริมผิวจรำจรถนน               300,000.00 300,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  36/2563

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำยหน้ำ- 300,000.00  300,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

ศำลเจ้ำพ่อทองด ำ หมู่ท่ี 11 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนคลองดู่



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 4

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

32 จ้ำงเหมำวำงท่อเมนต์ประปำ               266,000.00 266,000.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.สหะศรีเทพ  - หจก.สหะศรีเทพ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  37/2563

หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 10 บ้ำนวังขอน 266,000.00  266,000.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

33 จ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำภำยใน               147,600.00 147,600.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.สหะศรีเทพ  - หจก.สหะศรีเทพ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  38/2563

หมู่บ้ำน เร่ิมจำกบ้ำนนำย- 147,600.00  147,600.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

ประเสริฐ ง้ิวงำม-ส่ีแยกหน้ำบ้ำน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ท่ี 7 บ้ำนโคกสุข

34 จ้ำงเหมำปรับปรุงระบบประปำ               187,300.00 187,300.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก.สหะศรีเทพ  - หจก.สหะศรีเทพ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  39/2563

หมู่บ้ำน (แบบแชมเปญ) บริเวณ 187,300.00  187,300.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

กลุ่มกลำงบ้ำนนำงต๋ิม คิดถำง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

หมู่ท่ี 6 บ้ำนโนนทอง

35 จ้ำงเหมำปรับปรุงศำลำประชำคม               118,600.00 118,600.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก. มิตรแท้ค้ำวัสดุ 2012  - หจก. มิตรแท้ค้ำวัสดุ 2012 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  40/2563

หมู่บ้ำน พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ 118,600.00  118,600.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

คสล. หมู่ท่ี 3 บ้ำนมอดินแดง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

36 จ้ำงเหมำต่อเติมศำลำประชำคม               298,600.00 298,600.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก. มิตรแท้ค้ำวัสดุ 2012  - หจก. มิตรแท้ค้ำวัสดุ 2012 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  41/2563

หมู่บ้ำน บริเวณสนำมกีฬำ 298,600.00  298,600.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

หมู่บ้ำน หมู่ท่ี 13 บ้ำนวังไทร ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

37 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอประชุม               263,900.00 263,900.00   เฉพำะเจำะจง  1. หจก. มิตรแท้ค้ำวัสดุ 2012  - หจก. มิตรแท้ค้ำวัสดุ 2012 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  42/2563

เอนกประสงค์ของ อบต. 263,900.00  263,900.00                       และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กันยำยน  2563

คลองกระจัง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

38 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคันคลองและ                45,000.00 45,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงเกตุนิภำ  วงษ์เป็ง  - นำงเกตุนิภำ  วงษ์เป็ง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  121/2563

ถนนกำรเกษตรคลองวังสำน 45,000.00    45,000.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  25  กันยำยน  2563

(บริเวณถนนน้ ำล้นเชิงสะพำน) ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

หมู่ท่ี 9 บ้ำนหนองสะแก



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 4

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน กันยำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

39 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์                13,700.00 13,700.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนคลินิกคอมพิวเตอร์  - ร้ำนคลินิกคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  122/2563

13,700.00    13,700.00                         และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  28  กันยำยน  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ


