
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จะ ราช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ซ้ือหรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 5,500.00      5,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ หจก. สากลเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  38/2562
แอนด์อิเล็คตริค แอนด์อิเล็คตริค และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  2 กรกฎาคม 2562
5,500.00 บาท 5,500.00 บาท ตามครุภัณฑ์

2 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  39/2562
เซ็นเตอร์ จ่ากัด เซ็นเตอร์ จ่ากัด และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  19 กรกฎาคม 2562

1,900.00 บาท 1,900.00 บาท ตามครุภัณฑ์
3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 5,400.00      5,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ บริษัท เอส.เค.โอ เอ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  40/2562

เซ็นเตอร์ จ่ากัด เซ็นเตอร์ จ่ากัด และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  19 กรกฎาคม 2562
5,400.00 บาท 5,400.00 บาท ตามครุภัณฑ์

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส่านักปลัด) 5,120.00      5,120.00      เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  41/2562
2000 ดงขยุ 2000 ดงขยุ และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 กรกฎาคม 2562

5,120.00 บาท 5,120.00 บาท ตามครุภัณฑ์
5 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด) 8,935.00      8,935.00      เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  42/2562

2000 ดงขยุ 2000 ดงขยุ และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 กรกฎาคม 2562
8,935.00 บาท 8,935.00 บาท ตามครุภัณฑ์

6 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง) 1,650.00      1,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  43/2562
2000 ดงขยุ 2000 ดงขยุ และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 กรกฎาคม 2562

1,650.00 บาท 1,650.00 บาท ตามครุภัณฑ์
7 ซ้ือวัสดุส่านักงาน (ศพด.) 6,579.00      6,579.00      เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  44/2562

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

วันที่  5  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2562
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2000 ดงขยุ 2000 ดงขยุ และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 กรกฎาคม 2562
6,579.00 บาท 6,579.00 บาท ตามครุภัณฑ์

8 ซ้ือหนังสือเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. รุจิพานิช หจก. รุจิพานิช เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  45/2562
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาร 2000 ดงขยุ 2000 ดงขยุ และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  23 กรกฎาคม 2562
ส่วนต่าบลซับเปิบ 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท ตามครุภัณฑ์

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,760.00      1,760.00      เฉพาะเจาะจง อู่นารายณ์วิศวะ อู่นารายณ์วิศวะ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  46/2562
1,760.00 บาท 1,760.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  25 กรกฎาคม 2562

ตามครุภัณฑ์
10 ซ้ือวัสดุน่้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 720.00         720.00         เฉพาะเจาะจง อู่นารายณ์วิศวะ อู่นารายณ์วิศวะ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  47/2562

720.00 บาท 720.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  25 กรกฎาคม 2562
ตามครุภัณฑ์

11 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง หนังสือพมิพอ์ักษรนิวส์ หนังสือพมิพอ์ักษรนิวส์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  39/2562
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท ลงวันที  31 กรกฎาคม 2562
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

12 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน ศพด. 24,780.00    24,780.00    เฉพาะเจาะจง นางยุพนิ พมิพเ์สนา นางยุพนิ พมิพเ์สนา เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  41/2562
ประจ่าเดือน สิงหาคม 2562 24,780.00 บาท 24,780.00 บาท ลงวันที  31 กรกฎาคม 2562

13 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน่้า 490,000.00  490,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ประกายมาศ หจก. ประกายมาศ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วไปเลขที  10/2562

พร้อมขดุเจาะบ่อบาดาล คอนสตรัคชั น คอนสตรัคชั น ลงวันที  25 กรกฎาคม 2562
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เพื อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมูที่  4 490,000.00 บาท 490,000.00 บาท
 ต่าบลซับเปิบ 

14 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน่้า 490,000.00  490,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. ประกายมาศ หจก. ประกายมาศ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วไปเลขที  10/2562

พร้อมขดุเจาะบ่อบาดาล คอนสตรัคชั น คอนสตรัคชั น ลงวันที  25 กรกฎาคม 2562
เพื อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมูที่  4 490,000.00 บาท 490,000.00 บาท
 ต่าบลซับเปิบ 

15 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสูบน่้า 67,000.00    67,000.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  ทุยตระกูล นายบุญส่ง  ทุยตระกูล เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วไปเลขที  11/2562

ประปาหมูบ่า้น หมูท่ี  5 ต่าบลซับเปบิ 67,000.00 บาท 67,000.00 บาท ลงวันที  31 กรกฎาคม 2562
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