
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ประจ ำภำคเรียน       1,057,399.20 1,057,399.20  เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม  - บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 2/2564

ท่ี 2/2563 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 91 วัน 1,057,399.20     1,057,399.20                  และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  1  ธันวำคม  2563

ส ำหรับปิดภำคเรียน จ ำนวน 39 วัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว           14,775.00 14,775.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ  - ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  4/2564

14,775.00         14,775.00                      และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  3  ธันวำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงแหมำซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร           99,700.00 99,700.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 30/2564

(สำยคลองไข่เน่ำ-แม่น้ ำป่ำสัก) หมู่ท่ี 6 99,700.00         99,700.00                      และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  9  ธันวำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงแหมำซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำบ้ำนโคกสุข          279,772.90 279,772.90    เฉพำะเจำะจง  1. หจก.เอส.เอ็ม.เอ็น เซล แอนด์ เซอร์วิส  - หจก.เอส.เอ็ม.เอ็น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 4/2564

หมู่ท่ี 7 279,772.90       เซล แอนด์ เซอร์วิส และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  9  ธันวำคม  2563

279,772.90                     ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงเหมำปรับปรุงผิวจรำจรถนน คสล.          105,000.00 105,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 5/2564

บริเวณหลังท่อระบำยน้ ำ หมู่ท่ี  8 105,000.00       105,000.00                     และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  9  ธันวำคม  2563

บ้ำนเขำคลัง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนกำรเกษตรกรรม          133,000.00 133,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 6/2564

จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี  9 บ้ำนหนองสะแก 133,000.00       133,000.00                     และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  9  ธันวำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

7 จัดจ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้ ำ บษ 4137             8,380.00 8,380.00        เฉพำะเจำะจง  1. อู่ ช.เจริญกลกำร2  - อู่ ช.เจริญกลกำร2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 31/2564

8,380.00          8,380.00                        และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  16  ธันวำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ-กองช่ำง           45,110.00 45,110.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์  - ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  6/2564

45,110.00         45,110.00                      และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  17  ธันวำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน  ธันวำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
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9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน          140,000.00 140,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 7/2564

ท่ีช ำรุดเสียหำย หมู่ท่ี 15 140,000.00       140,000.00                     และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  18  ธันวำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

10 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม             5,250.00 5,250.00        เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง  - ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  33/2564

แบบกำรใช้รถยนต์ 5,250.00          5,250.00                        และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  23  ธันวำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน          153,500.00 153,500.00    เฉพำะเจำะจง  1. หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์แอนด์อิเล็คตริค  - หจก.สำกลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  3/2564

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ DLTV 153,500.00       แอนด์อิเล็คตริค และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  23  ธันวำคม  2563

153,500.00                     ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2,041,887.10              


