
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนที่จะจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิจีดัซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจำ้ง ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ืออำหำรเสริม ในภำคเรียนที่ 1/2563             78,894.20 78,894.20      เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท บุณยเกยีรติ ไอศกรีม  - บริษัท บุณยเกยีรติ ไอศกรีม เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 1/2564

ปีกำรศึกษำ 2563 ในชว่งขยำย 78,894.20      78,894.20                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 2 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

ปิดภำคเรียน จ ำนวน 10 วนั ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

2 ซ่อมแซมถนนคันคลองชะเอม และถนน            113,800.00 113,800.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจติร  บุญรัตน์  - นำงสมจติร  บุญรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 3/2564

ทำงกำรเกษตรที่เสียหำย หมู่ที่ 14 113,800.00    113,800.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 10 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

บ้ำนเนินโบสถ์ ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

3 ซ่อมแซมฝำยดินขำดพร้อมทั้งวำงท่อระบำย             94,900.00 94,900.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจติร  บุญรัตน์  - นำงสมจติร  บุญรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 18/2564

น้ ำ และซ่อมแซมถนนเพื่อกำรเกษตร 94,900.00      94,900.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 10 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

บริเวณฝำยทุ่งนำดี หมู่ที่ 16 ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

บ้ำนคลองสำนพัฒนำ

4 จดัซ้ือน้ ำมนัเชื้อเพลิง             24,900.00 24,900.00      เฉพำะเจำะจง  1. หจก.อดุมวฒันำ  - หจก.อดุมวฒันำ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 2/2564

ส ำหรับโครงกำรควบคุมและป้องกนั 24,900.00      24,900.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 12 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

โรคไขเ้ลือดออก โรคชคุินกนุยำฯ ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

5 ซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควนั-กองสำธำรณสุข               7,000.00 7,000.00        เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนมสุีขกำรค้ำ  - ร้ำนมสุีขกำรค้ำ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 22/2564

7,000.00       7,000.00                              และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 13 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

6 จดัซ้ือทรำยอะเบทและน้ ำยำพ่นยงุ            366,000.00 366,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนมสุีขกำรค้ำ  - ร้ำนมสุีขกำรค้ำ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 1/2564

ส ำหรับโครงกำรควบคุมและป้องกนั 366,000.00    366,000.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 13 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

โรคไขเ้ลือดออก โรคชคุินกนุยำฯ ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

7 ซ่อมรถบรรทุกน้ ำ บบ 7628             10,150.00 10,150.00      เฉพำะเจำะจง  1. อู่ ช.เจริญกลกำร2  - อู่ ช.เจริญกลกำร2 เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 23/2564

10,150.00      10,150.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 17 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสที่ 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสที่ 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
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8 ซ่อมรถยนต์ กค 2380             14,540.00 14,540.00      เฉพำะเจำะจง  1. อู่ ช.เจริญกลกำร2  - อู่ ช.เจริญกลกำร2 เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 25/2564

14,540.00      14,540.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 17 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

9 ซ่อมแซมถนนหินคลุกภำยในหมู่บ้ำนและ            100,000.00 100,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจติร  บุญรัตน์  - นำงสมจติร  บุญรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 26/2564

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล.อดัแรง หมู่ที่ 17 100,000.00    100,000.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 23 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

บ้ำนวงัขอนพัฒนำ ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

10 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน             98,900.00 98,900.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำยชเูกยีรติ  จติรหำญ  - นำยชเูกยีรติ  จติรหำญ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 27/2564

ที่ช ำรุดเสียหำย หมู่ที่ 10 บ้ำนวงัขอน 98,900.00      98,900.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 30 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

11 ซ่อมแซมถนนกำรเกษตรกรรม             99,500.00 99,500.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำยชเูกยีรติ  จติรหำญ  - นำยชเูกยีรติ  จติรหำญ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่ 28/2564

(ถนนสำยเนินโบสถ-์คลองวงัเกวยีน) 99,500.00      99,500.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 30 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

หมู่ที่ 14  บ้ำนเนินโบสถ์ ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์-กองชำ่ง             20,500.00 20,500.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภณัฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภณัฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น เลขที่  3/2564

20,500.00      20,500.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วนัที่ 30 เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563

ไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ

1,029,084.20                  


