
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจ้ำง ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล             19,200.00 19,200.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนสุรสีห์ครุภัณฑ์  - ร้ำนสุรสีห์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 2/2564

ขำว-ด ำ ปี 2564 19,200.00     19,200.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  1  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

2 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนหินคลุกท่ีช ำรุด             96,600.00 96,600.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  47/2564

เสียหำย สำยคลองสำนพัฒนำ-หนองหัววัว 96,600.00     96,600.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  3  กุมภำพันธ์  2564

หมู่ท่ี 16 บ้ำนคลองสำนพัฒนำ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

3 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมบริเวณทำงข้ึน-ลง             68,900.00 68,900.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  48/2564

ถนนน้ ำล้นท่ีเสียหำยจำกน้ ำกัดเซำะ 68,900.00     68,900.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  3  กุมภำพันธ์  2564

คลองซับมะกรูด หมู่ท่ี 1 บ้ำนคลองกระจัง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ท่ี 6           472,000.00 472,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำยวีระศักด์ิ  วงศ์เสรี  - นำยวีระศักด์ิ  วงศ์เสรี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 8/2564

472,000.00    472,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  5  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนหินผุเรียบคลอง           166,500.00 166,500.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 9/2564

บริเวณนำนำยสมนึก มหำทองและถนน 166,500.00    166,500.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  5  กุมภำพันธ์  2564

คันคลองด้ำนทิศเหนือ หมู่ท่ี 9 ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

บ้ำนหนองสะแก

6 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กฉ 4654-             14,326.23 14,326.23      เฉพำะเจำะจง  1. บริษัท ไทยธำดำกรุ๊ป จ ำกัด  - บริษัท ไทยธำดำกรุ๊ป จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  50/2564

ส ำนักปลัด 14,326.23     14,326.23                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  9  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

7 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ บบ 7628-             13,000.00 13,000.00      เฉพำะเจำะจง  1. นำยเอกลักษณ์ โคนทองเหลือง  - นำยเอกลักษณ์ โคนทองเหลือง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  51/2564

ส ำนักปลัด 13,000.00     13,000.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  15  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง รำยไตรมำสท่ี 2

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองกระจัง อ ำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์  2564

ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
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ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-ส ำนักปลัด             18,520.00 18,520.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  16/2564

18,520.00     18,520.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  16  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองสำธำรณสุข               6,600.00 6,600.00       เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  17/2564

6,600.00       6,600.00                              และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  16  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ เร่ิมจำกร้ำน           188,000.00 188,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. หจก.วีโฟล์ก  - หจก.วีโฟล์ก เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  10/2564

ปะยำงถึงหน้ำวัดวังไทร หมู่ท่ี 1 188,000.00    188,000.00                          และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  18  กุมภำพันธ์  2564

บ้ำนคลองกระจัง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

11 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน-กองคลัง             10,440.00 10,440.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนวันชัย  - ร้ำนวันชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  19/2564

10,440.00     10,440.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง             23,000.00 23,000.00      เฉพำะเจำะจง  1. ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์  - ร้ำนเพชรบูรณ์ครุภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี  20/2564

23,000.00     23,000.00                            และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนคันคลองผักหวำน           148,000.00 148,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำงสมจิตร  บุญรัตน์  - นำงสมจิตร  บุญรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 11/2564

ท่ีช ำรุดเสียหำย หมู่ท่ี 12 บ้ำนนำสวรรค์ 148,000.00    148,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กุมภำพันธ์  2564

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

14 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือกำร           103,000.00 103,000.00    เฉพำะเจำะจง  1. นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ  - นำยชูเกียรติ  จิตรหำญ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เลขท่ี 12/2564

เกษตรกรรม (สำยคลองกระจัง-ม่วงชุม) 103,000.00    103,000.00                           และเสนอรำคำต่ ำสุด วันท่ี  22  กุมภำพันธ์  2564

หมู่ท่ี 1 บ้ำนคลองกระจัง ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1,348,086.23                   


