
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จะ ราชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10,702.00    10,702.00     เฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  13/2562
10,702.00 บาท 10,702.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  7 มกราคม 2562

ตามครุภัณฑ์
2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 10,700.00    10,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  14/2562

เซ็นเตอร์ จ่ากดั เซ็นเตอร์ จ่ากดั และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  7 มกราคม 2562
10,700.00 บาท 10,700.00 บาท ตามครุภัณฑ์

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) 21,400.00    21,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  15/2562
เซ็นเตอร์ จ่ากดั เซ็นเตอร์ จ่ากดั และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  7 มกราคม 2562

21,400.00 บาท 21,400.00 บาท ตามครุภัณฑ์
4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 7,000.00      7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  16/2562

เซ็นเตอร์ จ่ากดั เซ็นเตอร์ จ่ากดั และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  7 มกราคม 2562
7,000.00 บาท 7,000.00 บาท ตามครุภัณฑ์

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 10,500.00    10,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  17/2562
เซ็นเตอร์ จ่ากดั เซ็นเตอร์ จ่ากดั และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  18 มกราคม 2562

10,500.00 บาท 10,500.00 บาท ตามครุภัณฑ์
6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 5,500.00      5,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งซ้ือเลขที  18/2562

เซ็นเตอร์ จ่ากดั เซ็นเตอร์ จ่ากดั และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  18 มกราคม 2562
5,500.00 บาท 5,500.00 บาท ตามครุภัณฑ์

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

วันที่  6  เดอืน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
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7 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายใน 30,000.00    30,000.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ทุยตระกลู นายบุญส่ง ทุยตระกลู เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งจ้างเลขที  9/2562
ต่าบลซับเปิบ 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท ลงวันที  7 มกราคม 2562

8 จ้างท่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 900.00         900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ร้านโฟกสั เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งจ้างเลขที  10/2562
การจัดกจิกรรมตามแผนรณรงค์ 900.00 บาท 900.00 บาท ลงวันที  7 มกราคม 2562
"แยกกอ่นทิ้ง"

9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 3,230.00      3,230.00       เฉพาะเจาะจง ยืดไดนาโม-แอร์ ยืดไดนาโม-แอร์ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งจ้างเลขที  11/2562
หมายเลขทะเบีน กข7282 พช 3,230.00 บาท 3,230.00 บาท ลงวันที  24 มกราคม 2562
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-001

10 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน ศพด. 21,080.00    21,080.00     เฉพาะเจาะจง นางยุพิน พิมพ์เสนา นางยุพิน พิมพ์เสนา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด ใบสั งจ้างเลขที  12/2562
ประจ่าเดือน กมุภาพันธ์ 2562 21,080.00 บาท 21,080.00 บาท ลงวันที  31 มกราคม 2562

11 จ้างโครงการกอ่สร้างศาลาที พัก 110,000.00  110,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด สัญญาจ้างกอ่สร้าง เลขที  1/2561

ริมทาง (หนา้ รร.บา้นซับเปบิ) หมู่ที  3 110,000.00 บาท 110,000.00 บาท ลงวันที  29 มกราคม 2562
ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์


