
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จะ ราชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุพาหนะและขนส่ง 25,800.00    25,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสินการยาง ร้านสินการยาง เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  12/2563
25,800.00 บาท 25,800.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  3 ธันวาคม 2562

ตามครุภัณฑ์
2 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ่านวน 18 รายการ 2,873.00      2,873.00       เฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  13/2563

2,873.00 บาท 2,873.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  19 ธันวาคม 2562
ตามครุภัณฑ์

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 9,000.00      9,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  14/2563
ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร บานเลื อยกระจก แอนด์อเิล็คตริค แอนด์อเิล็คตริค และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 ธันวาคม 2562
ขนาด 4 ฟุต จ่านวน 2 หลัง 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท ตามครุภัณฑ์

5 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3,900.00      3,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  15/2563
ตู้ท่าน้่าเย็นสแตนเลส จ่านวน 1 ตู้ แอนด์อเิล็คตริค แอนด์อเิล็คตริค และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 ธันวาคม 2562

3,900.00 บาท 3,900.00 บาท ตามครุภัณฑ์
6 จ้างท่าป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ 4,800.00      4,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหวัง สกลุวา นางสาวสมหวัง สกลุวา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งจ้างเลขที  7/2563

พร้อมหลังคา 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท ลงวันที  19 ธันวาคม 2562
7 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 6,289.55      6,289.55       เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าเพชรบูรณ์ บจก. โตโยต้าเพชรบูรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งจ้างเลขที  8/2563

หมายเลขทะเบียน กต 6684 พช 6,289.55 บาท 6,289.55 บาท ลงวันที  23 ธันวาคม 2563
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-002

8 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน ศพด. 29,400.00    29,400.00     เฉพาะเจาะจง นางยุพิน พิมพ์เสนา นางยุพิน พิมพ์เสนา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งจ้างเลขที  9/2563
ประจ่าเดือน มกราคม 2563 29,400.00 บาท 29,400.00 บาท ลงวันที  27 ธันวาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารสว่นต าบลซับเปิบ  อ าเภอวังโป่ง  จงัหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  3  เดอืน   มกราคม  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
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9 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 474,000.00  474,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ตระกลูริน หจก. ตระกลูริน เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  17/2563

สายเขาไผ่ หมู่ที  3 ต่าบลซับเปิบ 474,000.00 บาท 474,000.00 บาท ลงวันที  3 ธันวาคม 2562

10 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 474,000.00  474,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ตระกลูริน หจก. ตระกลูริน เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  18/2563

สายเทิดพระเกยีรติ หมู่ที  5 474,000.00 บาท 474,000.00 บาท ลงวันที  3 ธันวาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

11 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 474,000.00  474,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  19/2563

สายน้่าตกสาละนิน หมู่ที  7 เอน็จิเนียริ ง เอน็จิเนียริ ง ลงวันที  3 ธันวาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ 474,000.00 บาท 474,000.00 บาท

12 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 458,000.00  458,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  20/2563

สายบ้านนายจรูญ เดชณรงค์ หมู่ที  9 458,000.00 บาท 458,000.00 บาท ลงวันที  3 ธันวาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

13 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน้่า 180,000.00  180,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที  21/2563

ประปาหมู่บ้านพร้อมเปลี ยนท่อเมนต์ 180,000.00 บาท 180,000.00 บาท ลงวันที  3 ธันวาคม 2562
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที  6 ต่าบลซับเปิบ


