
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จะ ราชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ 1,811.00      1,811.00       เฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  6/2563
1,811.00 บาท 1,811.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  1 พฤศจิกายน 2562

ตามครุภัณฑ์
2 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 2,600.00      2,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  7/2563

เครื องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เซ็นเตอร์ จ ากดั เซ็นเตอร์ จ ากดั และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  4 พฤศจิกายน 2562
(18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื อง 2,600.00 บาท 2,600.00 บาท ตามครุภัณฑ์

3 ซ้ือวัสดุพาหนะและขนส่ง 2,750.00      2,750.00       เฉพาะเจาะจง อู่นารายณ์วิศวะ อู่นารายณ์วิศวะ เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  8/2563
2,750.00 บาท 2,750.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  25 พฤศจิกายน 2562

ตามครุภัณฑ์
4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 12 รายการ 2,967.00      2,967.00       เฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  9/2563

2,967.00 บาท 2,967.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  26 พฤศจิกายน 2562
ตามครุภัณฑ์

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 21,100.00    21,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิพ์าณิชย์ ร้านประสิทธิพ์าณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  10/2563
21,100.00 บาท 21,100.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  26 พฤศจิกายน 2562

ตามครุภัณฑ์
6 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด) 8,309.00      8,309.00       เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  11/2563

จ านวน 17 รายการ 2000 ดงขุย 2000 ดงขุย และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  26 พฤศจิกายน 2562
8,309.00 บาท 8,309.00 บาท ตามครุภัณฑ์

7 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์เครื องปรับอากาศ 2,060.00      2,060.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมอเิล็กทรอนิกส์ ร้านเกษมอเิล็กทรอนิกส์ เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  4/2563
2,060.00 บาท 2,060.00 บาท ลงวันที  1 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวังโป่ง  จงัหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  4  เดอืน   ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
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8 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน ศพด. 25,800.00    25,800.00     เฉพาะเจาะจง นางยุพิน พิมพ์เสนา นางยุพิน พิมพ์เสนา เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้างเลขที  5/2563
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 25,800.00 บาท 25,800.00 บาท ลงวันที  29 พฤศจิกายน 2562

9 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 361,000.00  361,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างทั วไปเลขที  1/2563
ภายในต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง 361,000.00 บาท 361,000.00 บาท ลงวันที  11 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดเพชรบูรณ์

10 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 310,000.00  310,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  1/2563

สายเขาปู่ หมู่ที  1 ต าบลซับเปิบ 310,000.00 บาท 310,000.00 บาท ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
11 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 196,000.00  196,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  2/2563

สายคลองกิ งฉีก (ช่วงที  1) หมู่ที  4 196,000.00 บาท 196,000.00 บาท ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
ต าบลซับเปิบ

12 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 270,000.00  270,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  3/2563

สายบ้านนายน้อย โพธิแ์กว้ 270,000.00 บาท 270,000.00 บาท ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
หมู่ที  6 ต าบลซับเปิบ

13 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 474,000.00  474,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ตระกลูริน หจก. ตระกลูริน เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  4/2563

สาย รพ.สต.คลองน้ าคัน หมู่ที  2 474,000.00 บาท 474,000.00 บาท ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
ต าบลซับเปิบ

14 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 109,000.00  109,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ตระกลูริน หจก. ตระกลูริน เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  5/2563

สายบ้านนายสุรีย์ หงษ์ชุมแพ 109,000.00 บาท 109,000.00 บาท ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
หมู่ที  3 ต าบลซับเปิบ



แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จะ ราชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวังโป่ง  จงัหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  4  เดอืน   ธันวาคม   พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

15 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 214,000.00  214,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  6/2563

สายไร่ยอดรัก 2 หมู่ที  1 เอน็จิเนียริ ง เอน็จิเนียริ ง ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
ต าบลซับเปิบ 214,000.00 บาท 214,000.00 บาท

16 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 360,000.00  360,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  7/2563

สายคลองหมาก หมู่ที  3 เอน็จิเนียริ ง เอน็จิเนียริ ง ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
ต าบลซับเปิบ 360,000.00 บาท 360,000.00 บาท

17 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 270,000.00  270,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  8/2563

สายคลองกิ งฉีก (ช่วงที  2) หมู่ที  4 เอน็จิเนียริ ง เอน็จิเนียริ ง ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
ต าบลซับเปิบ 270,000.00 บาท 270,000.00 บาท

18 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 191,000.00  191,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  9/2563

สายข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที  6 เอน็จิเนียริ ง เอน็จิเนียริ ง ลงวันที  12 พฤศจิกายน 2562
ต าบลซับเปิบ 191,000.00 บาท 191,000.00 บาท

19 จ้างโครงการเปลี ยนท่อเมนต์ประปา 197,000.00  197,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  10/2563

พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ าประปา 197,000.00 บาท 197,000.00 บาท ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2562
หมู่บ้าน หมู่ที  5 ต าบลซับเปิบ

20 จ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 177,000.00  177,000.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  ทุยตระกลู นายบุญส่ง  ทุยตระกลู เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  11/2563

เอนกประสงค์ (บริเวณศาลพ่อปู)่ 177,000.00 บาท 177,000.00 บาท ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2562
หมู่ที  1 ต าบลซับเปิบ

21 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ า 85,000.00    85,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  ทุยตระกลู นายบุญส่ง  ทุยตระกลู เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  12/2563

พร้อมต่อเติมอาคารโรงสูบน้ าประปา 85,000.00 บาท 85,000.00 บาท ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2562
หมู่ที  4 ต าบลซับเปิบ
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22 จ้างโครงการปรับปรุงอาคาร 177,000.00  177,000.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  ทุยตระกลู นายบุญส่ง  ทุยตระกลู เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  13/2563

โรงจอดรถ อบต.ซับเปิบ 177,000.00 บาท 177,000.00 บาท ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2562

23 จ้างโครงการกอ่สร้างอาคารนนัทนาการ 165,000.00  165,000.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  ทุยตระกลู นายบุญส่ง  ทุยตระกลู เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  14/2563

ศพด.บ้านซับเปิบ 165,000.00 บาท 165,000.00 บาท ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2562

24 จ้างโครงการกอ่สร้างอาคารนนัทนาการ 59,000.00    59,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  ทุยตระกลู นายบุญส่ง  ทุยตระกลู เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  15/2563

ศพด.บ้านคลองน้ าคัน 59,000.00 บาท 59,000.00 บาท ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2562

25 จ้างโครงการกอ่สร้างที พักขยะภายใน 107,000.00  107,000.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  ทุยตระกลู นายบุญส่ง  ทุยตระกลู เป็นผู้เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  165/2563

ต าบลซับเปิบ 107,000.00 บาท 107,000.00 บาท ลงวันที  19 พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร. 1



แบบ สขร. 1



แบบ สขร. 1



แบบ สขร. 1

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  165/2563


