
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จะ ราช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ซ้ือหรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือววัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 47,940.00    47,940.00    เฉพาะเจาะจง ศศิธรพาณิชย์ ศศิธรพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  30/2562
47,940.00 บาท 47,940.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  9 พฤษภาคม 2562

ตามครุภัณฑ์
2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส่านักปลัด) 8,731.00      8,731.00      เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  31/2562

2000 ดงขยุ 2000 ดงขยุ และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  14 พฤษภาคม 2562
8,731.00 บาท 8,731.00 บาท ตามครุภัณฑ์

3 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (คลัง) 8,300.00      8,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  32/2562
เซ็นเตอร์ จ่ากัด เซ็นเตอร์ จ่ากัด และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  14 พฤษภาคม 2562

8,300.00 บาท 8,300.00 บาท ตามครุภัณฑ์
4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส่านักปลัด) 26,000.00    260,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  33/2562

เซ็นเตอร์ จ่ากัด เซ็นเตอร์ จ่ากัด และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  14 พฤษภาคม 2562
26,000.00 บาท 26,000.00 บาท ตามครุภัณฑ์

5 ซ้ือไม้จัดท่าถงัขยะอินทรีย์ (เสวียน) 3,240.00      3,240.00      เฉพาะเจาะจง นายเจริญ กนัยาประสิทธ์ิ นายเจริญ กนัยาประสิทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  34/2562
3,240.00 บาท 3,240.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 พฤษภาคม 2562

ตามครุภัณฑ์
7 จา้งซ่อมแซมเครื องฉาบโปรเจตเตอร์ 1,200.00      12,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเกษม  พทุธา นายเกษม  พทุธา เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  26/2562

1,200.00 บาท 1,200.00 บาท ลงวันที  2 พฤษภาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลซับเปิบ  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  5  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
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วงเงินที่จะ ราช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลซับเปิบ  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  5  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

8 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน ศพด. 15,680.00    15,680.00    เฉพาะเจาะจง นางยุพนิ พมิพเ์สนา นางยุพนิ พมิพเ์สนา เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  10/2562
ประจ่าเดือน พฤษภาคม 2562 15,680.00 บาท 15,680.00 บาท ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562

9 จ้างหุ้มเบาะรถคู่หน้าและหลัง 8,800.00      8,800.00      เฉพาะเจาะจง สุรีรัตน์ศิลป์ สุรีรัตน์ศิลป์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  28/2562
ครุภัณฑ์รถยนต์บรรทกุกระบะ (ดีเซล) 8,800.00 บาท 8,800.00 บาท ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562
หมายเลขทะเบียน กข 7282 พช  
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-001

10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 14,841.97    14,841.97    เฉพาะเจาะจงบจก. โตโยต้าเพชรบูรณ์บจก. โตโยต้าเพชรบูรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  29/2562
หมายเลขทะเบีน กข 7282 พช 14,841.97 บาท 14,841.97 บาท ลงวันที  14 พฤษภาคม 2562
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-001

11 จ้างเหมารถขนขยะ 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง นายอินตอง  สมพงษ์ นายอินตอง  สมพงษ์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  29/2562
2,100.00 บาท 2,100.00 บาท ลงวันที  24 พฤษภาคม 2562

12 จ้างเหมาประชาสัมพนัธ์ 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสารี กนัยาประสิทธ์ิ นายสารี  กนัยาประสิทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  31/2562
2,000.00 บาท 2,00.00 บาท ลงวันที  24 พฤษภาคม 2562

13 จ้างเหมายานพาหนะ 80,000.00    80,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์  รอดฉ า่ นายวิวัฒน์  รอดฉ า่ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  32/2561
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 80,000.00 บาท 80,000.00 บาท ลงวันที  29 พฤษภาคม 2562
โครงการอันเนื องมาจากพระราชด่าริ
และการบริหารจดัการบา้นเมอืงที ดี
ปงม. 2562
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลซับเปิบ  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่  5  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

14 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน่้า 4,150.00      4,150.00      เฉพาะเจาะจง อู่นารายณ์วิศวะ อู่นารายณ์วิศวะ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  33/2561
หมายเลขทะเบียน บพ1749 4,150.00 บาท 4,150.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  29 พฤษภาคม 2562
หมายเลขครุภัณฑ์ 002-51-0001 ตามครุภัณฑ์

15 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน ศพด. 21,240.00    21,240.00    เฉพาะเจาะจง นางยุพนิ พมิพเ์สนา นางยุพนิ พมิพเ์สนา เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  34/2562
ประจ่าเดือน มิถนุาย 2562 21,240.00 บาท 21,240.00 บาท ลงวันที  31 พฤษภาคม 2562

16 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน่้า 96,000.00    96,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ทุยตระกูล นายบุญส่ง ทุยตระกูล เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วไปเลขที  7/2562

หมูที่  3 ต่าบลซับเปิบ 96,000.00 บาท 96,000.00 บาท ลงวันที  8 พฤษภาคม 2562

17 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 56,500.00    56,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วเลขที  8/2562

สายคลองหินดาด หมูที่  4 56,500.00 บาท 56,500.00 บาท ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

18 จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง 94,000.00    94,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วเลขที  9/2562

สายคลองฉิ งฉกี หมูที่  4 94,000.00 บาท 94,000.00 บาท ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

19 จ้างโครงการถนนดิน 130,000.00  130,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง หจก. บญุมารวยกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที  8/2562

สายคลองวังโป่ง หมูที่  4 130,000.00 บาท 130,000.00 บาท ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จะ ราช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ซ้ือหรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
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20 จ้างโครงการถนนดิน 186,800.00  186,800.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งกอ่สร้างเลขที  9/2562

สายช้างเหยียบราก หมูที่ 2  186,800.00 บาท 186,800.00 บาท ลงวันที  10 พฤษภาคม 2562
ต่าบลซับเปิบ

21 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 262,243.70  262,243.70  เฉพาะเจาะจง บริษัท บุณยเกียรติ บริษัท บุณยเกียรติ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือขายเลขที  2/2562
ภาคเรียนที  1/2562 ไอศกรีม จ่ากัด ไอศกรีม จ่ากัด และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  15 พฤษภาคม 2562

262,243.70 บาท 262,243.70 บาท ตามครุภัณฑ์
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