
แบบ สขร. 1

วงเงนิที่จะ ราชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของสญัญา
ซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 85,000.00    85,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562
วัสดุการศึกษา 2000 ดงขุย 2000 ดงขุย และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที่  12 มีนาคม 2562
และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก 85,000.00 บาท 85,000.00 บาท ตามครุภัณฑ์

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด) 10,000.00    10,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562
2000 ดงขุย 2000 ดงขุย และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที่  12 มีนาคม 2562

10,000.00 บาท 10,000.00 บาท ตามครุภัณฑ์
3 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 9,149.00      9,149.00       เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562

2000 ดงขุย 2000 ดงขุย และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที่  12 มีนาคม 2562
9,149.00 บาท 9,149.00 บาท ตามครุภัณฑ์

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) 1,900.00      1,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562
2000 ดงขุย 2000 ดงขุย และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที่  12 มีนาคม 2562

1,900.00 บาท 1,900.00 บาท ตามครุภัณฑ์
5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างช่วยเหลือผู้ประสบ 28,043.00    28,043.00     เฉพาะเจาะจง สงวนคอนกรีต สงวนคอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562

วาตภัย 28,043.00 บาท 28,043.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
ตามครุภัณฑ์

6 ซ้ือวัสดุงานกฬีา 48,626.00    48,626.00     เฉพาะเจาะจง เวิล์ดซอคเกอร์ เวิล์ดซอคเกอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562
48,626.00 บาท 48,626.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

ตามครุภัณฑ์

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

วันที่  2  เดอืน   เมษายน  พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
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7 จ้างโครงการซ่อมแซมก่าแพงดิน 14,900.00    14,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2561
ท่อเหล่ียม หมู่ที่ 5 ต่าบลซับเปิบ 14,900.00 บาท 14,900.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

8 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. 10,000.00    10,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2561
สายเขาไผ่เหนือ หมู่ที่ 5 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

9 จ้างท่าป้ายไวนิลพิธีมอบวุฒิบัตร 430.00         430.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ร้านโฟกสั เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2562
430.00 บาท 430.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 1,440.00      1,440.00       เฉพาะเจาะจง อู่นารายณ์วิศวะ อู่นารายณ์วิศวะ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2562
หมายเลขทะเบีน กข7282 พช 1,400.00 บาท 1,400.00 บาท ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-001

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 2,106.83      2,106.83       เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้าเพชรบูรณ์ บจก. โตโยต้าเพชรบูรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2562
หมายเลขทะเบีน กต6684 พช 2,106.83 บาท 2,106.83 บาท ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-002

12 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส่านักปลัด) 51,200.00    51,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก. แอดไวซ์ หจก. แอดไวซ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาซ้ือขายคอมฯเลขที่ 3/2562

แอนด์เพอร์เฟค แอนด์เพอร์เฟค และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
51,200.00 บาท 51,200.00 บาท ตามครุภัณฑ์
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13 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนน้่าล้นผ่าน 62,000.00    62,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 6/2562
คสล. คลองวังโป่ง หมู่ที่ 1 62,000.00 บาท 62,000.00 บาท ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

14 จ้างโครงการกอ่สร้างถนนดิน 103,000.00  103,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้างเลขที่ 4/2562

สายป่าชุมชน หมู่ที่ 8 103,000.00 บาท 103,000.00 บาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

15 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 192,500.00  192,500.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้างเลขที่ 5/2562

สายข้าง รพ.สต.คลองน้่าคัน หมู่ที่ 2 เอน็จิเนียร่ิง เอน็จิเนียร่ิง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ 192,500.00 บาท 192,500.00 บาท

16 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 240,000.00  240,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้างเลขที่ 6/2562

สายป่าชุมชน หมู่ที่ 3 เอน็จิเนียร่ิง เอน็จิเนียร่ิง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ 240,000.00 บาท 240,000.00 บาท

17 จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. 219,000.00  219,000.00  เฉพาะเจาะจง บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต บจก. สุขวัฒน ์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด สัญญาจ้างกอ่สร้างเลขที่ 7/2562

สายคลองหมาก หมู่ที่ 3 เอน็จิเนียร่ิง เอน็จิเนียร่ิง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ 219,000.00 บาท 219,000.00 บาท


