
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับใช้             39,160.00 39,160.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ  - ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  8/2564

ในโครงกำรป้องกันฯ 39,160.00      39,160.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  6  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จัดจ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลส ำหรับโครงกำร               5,840.00 5,840.00        เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง  - ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  38/2564

ป้องกันและระงับฯ 5,840.00       5,840.00                                 และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  6  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 จัดจ้ำงประกอบอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี             15,000.00 15,000.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำงจ ำเนียร  อินทรลำด  - นำงจ ำเนียร  อินทรลำด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  39/2564

โครงกำรป้องกันและระงับฯ 15,000.00      15,000.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  6  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-ส ำนักปลัด             10,524.00 10,524.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  9/2564

10,524.00      10,524.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  8  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5 จัดซ้ือน้ ำยำพ่นฆ่ำเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรำ           220,000.00 220,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนที.ดี.กรุ๊ป  - ร้ำนที.ดี.กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  4/2564

เช้ือไวรัส โครงกำรป้องกันและควบคุมฯ 220,000.00    220,000.00                             และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  8  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นสำรเคมีชนิดละอองฝอย(ULV)           138,000.00 138,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนมีสุขกำรค้ำ  - ร้ำนมีสุขกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  5/2564

ในกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ 138,000.00    138,000.00                             และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  11  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ-กองช่ำง             52,770.00 52,770.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์  - ร้ำนพรศิริเคมีภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  10/2564

52,770.00      52,770.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  13  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับใช้               7,280.00 7,280.00        เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ  - ร้ำนดีกระจ่ำงกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  11/2564

ในโครงกำรป้องกันฯ 7,280.00       7,280.00                                 และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  15  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม             10,960.00 10,960.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง  - ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  40/2564

โครงกำรติดต้ังโคมไฟฯ 10,960.00      10,960.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  15  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 2

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน  มกรำคม  2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 2

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
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10 จัดจ้ำงประกอบอำหำรส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี             38,500.00 38,500.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำงจ ำเนียร  อินทรลำด  - นำงจ ำเนียร  อินทรลำด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  41/2564

โครงกำรป้องกันและระงับฯ 38,500.00      38,500.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  15  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองคลัง             27,670.00 27,670.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  12/2564

27,670.00      27,670.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-กองสำธำรณสุข             26,300.00 26,300.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  13/2564

26,300.00      26,300.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ กค 2380             16,606.40 16,606.40      เฉพำะเจำะจง  1. บ.โตโยต้ำนำรำยณ์ แกรนด์  - บ.โตโยต้ำนำรำยณ์ แกรนด์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  43/2564

16,606.40      16,606.40                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21 มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14 จัดจ้ำงจัดท ำป้ำยไวนิลส ำหรับโครงกำร               8,000.00 8,000.00        เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง  - ร้ำนศรีเทพปร้ินต้ิง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  44/2564

จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรเสียภำษีฯ 8,000.00       8,000.00                                 และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  21  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

15 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง             13,200.00 13,200.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนโชคอนันต์ยำงทอง  - ร้ำนโชคอนันต์ยำงทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  14/2564

ยำงรถยนต์ บม 1471-ส ำนักปลัด 13,200.00      13,200.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  26  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

16 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ บม 1471-ส ำนักปลัด             10,800.00 10,800.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนโชคอนันต์ยำงทอง  - ร้ำนโชคอนันต์ยำงทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  45/2564

10,800.00      10,800.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  26  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

17 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองสำธำรณสุข             14,529.00 14,529.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  15/2564

14,529.00      14,529.00                               และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  26  มกรำคม  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

18 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) ประจ ำภำคเรียน           187,680.00 187,680.00    เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม  - บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 6/2564

ท่ี 2/2563 ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 187,680.00    187,680.00                             และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  27  มกรำคม  2564

ระหว่ำงวันท่ี 4-29/1/2564 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

842,819.40                       


