
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล               8,000.00 8,000.00          เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนไอซ์ กะ ออม ก๊อปป้ี  - ร้ำนไอซ์ กะ ออม ก๊อปป้ี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 1/2564

ขำว-ด ำ ปี 2564 8,000.00        8,000.00                              และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 1 ตุลำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล.ท่ีช ำรุด            124,000.00 124,000.00       เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 1/2564

เน่ืองจำกน้ ำกัดเซำะเป็นโพงใต้คอนกรีต 124,000.00    124,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 9 ตุลำคม  2563

บริเวณบล็อกคอนเวิร์ส(ถนน คสล.ริมอ่ำง- ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ร่องแฟ๊บ) หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองสรวง

3 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมปิดถนนน้ ำล้น คสล.             51,000.00 51,000.00         เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 15/2564

ท่ีน้ ำกัดเซำะขำด หมู่ท่ี 2 บ้ำนหนองสรวง 51,000.00      51,000.00                             และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 9 ตุลำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร            109,900.00 109,900.00       เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 2/2564

ท่ีช ำรุดและวำงท่อระบำยน้ ำ คสล.บริเวณ 109,900.00    109,900.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 19 ตุลำคม  2563

ถนนสำยเกำะแก้ว-คลองโปร่งและถนนสำย ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

เกำะแก้ว-หนองสะแก หมู่ท่ี 5 บ้ำนเกำะแก้ว

5 จัดจ้ำงเหมำวำงท่อ คสล.ท่ีช ำรุด             17,000.00 17,000.00         เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 16/2564

หมู่ท่ี 11 บ้ำนคลองดู่ 17,000.00      17,000.00                             และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 21 ตุลำคม  2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

6 จัดซ้ืออำหำรเสริม ในภำคเรียนท่ี 1/2563             78,894.20 78,894.20         เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม  - บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 1/2564

ปีกำรศึกษำ 2563 ในช่วงขยำย 78,894.20      78,894.20                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563

ปิดภำคเรียน จ ำนวน 10 วัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

7 ซ่อมแซมถนนคันคลองชะเอม และถนน            113,800.00 113,800.00       เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 3/2564

ทำงกำรเกษตรท่ีเสียหำย หมู่ท่ี 14 113,800.00    113,800.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563

บ้ำนเนินโบสถ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

งวดท่ี 1 ระหว่ำงเดือน  ตุลำคม  2563 - ธันวำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

งวดท่ี 1 ระหว่ำงเดือน  ตุลำคม  2563 - ธันวำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

8 ซ่อมแซมฝำยดินขำดพร้อมท้ังวำงท่อระบำย             94,900.00 94,900.00         เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 18/2564

น้ ำ และซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตร 94,900.00      94,900.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 10 พฤศจิกำยน  2563

บริเวณฝำยทุ่งนำดี หมู่ท่ี 16 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนคลองสำนพัฒนำ

9 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง             24,900.00 24,900.00         เฉพำะเจำะจง  1. หจก.อุดมวัฒนำ  - หจก.อุดมวัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 2/2564

ส ำหรับโครงกำรควบคุมและป้องกัน 24,900.00      24,900.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563

โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยำฯ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

10 ซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน-กองสำธำรณสุข               7,000.00 7,000.00          เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนมีสุขกำรค้ำ  - ร้ำนมีสุขกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 22/2564

7,000.00        7,000.00                              และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11 จัดซ้ือทรำยอะเบทและน้ ำยำพ่นยุง            366,000.00 366,000.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนมีสุขกำรค้ำ  - ร้ำนมีสุขกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 1/2564

ส ำหรับโครงกำรควบคุมและป้องกัน 366,000.00    366,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563

โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยำฯ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12 ซ่อมรถบรรทุกน้ ำ บบ 7628             10,150.00 10,150.00         เฉพำะเจำะจง  1. อู่ ช.เจริญกลกำร2  - อู่ ช.เจริญกลกำร2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 23/2564

10,150.00      10,150.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13 ซ่อมรถยนต์ กค 2380             14,540.00 14,540.00         เฉพำะเจำะจง  1. อู่ ช.เจริญกลกำร2  - อู่ ช.เจริญกลกำร2 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 25/2564

14,540.00      14,540.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14 ซ่อมแซมถนนหินคลุกภำยในหมู่บ้ำนและ            100,000.00 100,000.00       เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 26/2564

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล.อัดแรง หมู่ท่ี 17 100,000.00    100,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2563

บ้ำนวังขอนพัฒนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

งวดท่ี 1 ระหว่ำงเดือน  ตุลำคม  2563 - ธันวำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

15 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน             98,900.00 98,900.00         เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 27/2564

ท่ีช ำรุดเสียหำย หมู่ท่ี 10 บ้ำนวังขอน 98,900.00      98,900.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

16 ซ่อมแซมถนนกำรเกษตรกรรม             99,500.00 99,500.00         เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 28/2564

(ถนนสำยเนินโบสถ์-คลองวังเกวียน) 99,500.00      99,500.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563

หมู่ท่ี 14  บ้ำนเนินโบสถ์ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่ำง             20,500.00 20,500.00         เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  3/2564

20,500.00      20,500.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

18 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

19 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

20 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

21 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

22 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



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

งวดท่ี 1 ระหว่ำงเดือน  ตุลำคม  2563 - ธันวำคม  2563

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

3,380,871.30                   


