
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จะ ราช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
ซ้ือหรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,380.00      5,380.00      เฉพาะเจาะจง อู่นารายณ์วิศวะ อู่นารายณ์วิศวะ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  58/2562
5,380.00 บาท 5,380.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  9 กันยายน 2562

ตามครุภัณฑ์
2 ซ้ือค่าใช้จ่ายอื นที จ่าเป็นในการฝึก 3,200.00      3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ภาบริการ ร้านสิงห์ภาบริการ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  59/2562

ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน 3,200.00 บาท 3,200.00 บาท และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  13 กันยายน 2562
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามครุภัณฑ์
(อปพร.) ประจ่าปี 2562

3 ซ้ือค่าใช้จ่ายอื นที จ่าเป็นในการฝึก 10,500.00    10,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบุญยานุช เคมีคอล ร้านบุญยานุช เคมีคอล เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  60/2562
ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน บ้านแก้ว คลินิกเกษตร บ้านแก้ว คลินิกเกษตร และคุณลักษณะเป็นไป ลงวันที  13 กันยายน 2562
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สาขาชนแดน สาขาชนแดน ตามครุภัณฑ์
(อปพร.) ประจ่าปี 2562 10,500.00 บาท 10,500.00 บาท

4 จ้างพาหนะ ตามโครงการเรียนรู้ 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมาลี  ทองห่วง นายมาลี  ทองห่วง เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  46/2562
นอกสถานที  ปี 2562 3,000.00 บาท 3,000.00 บาท ลงวันที  4 กันยายน 2562

5 จ้างพาหนะ ตามโครงการภูมิปัญญา 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมาลี  ทองห่วง นายมาลี  ทองห่วง เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  47/2562
ท้องถิ น ปี 2562 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท ลงวันที  9 กันยายน 2562

6 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  48/2562
ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี  4 ต่าบลซับเปบิ 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท ลงวันที  6 กันยายน 2562

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

วันที่  2  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
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7 จ้างปรับปรุงไฟฟา้แสงสว่างภายใน  24,400.00    24,400.00    เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ทุยตระกูล นายบุญส่ง ทุยตระกูล เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  49/2562
ส่านักงานองค์การบริหารส่วน 24,400.00 บาท 24,400.00 บาท ลงวันที  11 กันยายน 2562
ต่าบลซับเปิบ

8 จ้างตัดชุดปฏิบัติการ อปพร. 115,000.00  115,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านไพทูรย์การค้า ร้านไพทูรย์การค้า เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งซ้ือเลขที  50/2562
ตามโครงการฝึกอบรมทบทวน 115,000.00 บาท 115,000.00 บาท ลงวันที  13 กันยายน 2562
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ประจ่าปี 2562

9 จัดจ้างบริการต่ออายุโดเมน 8,500.00      8,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่าพรโซลูชั น จา่กดั  บริษัท ก่าพรโซลูชั น จา่กดั  เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  51/2561
และพื้นที เว็บไซต์แบบมาตรฐาน 8,500.00 บาท 8,500.00 บาท ลงวันที  23 กันยายน 2561

10 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 482,000.00  482,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. บุญมารวย หจก. บุญมารวย เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วไปเลขที  12/2562

ภายในต่าบลซับเปิบ ก่อสร้าง ก่อสร้าง ลงวันที  9 กันยายน 2562
482,000.00 บาท 482,000.00 บาท

11 จ้างโครงการขดุลอกคลอง 440,000.00  440,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วไปเลขที  13/2562

เพื อเปลี ยนทางน่้าไหล เนื องจาก 440,000.00 บาท 440,000.00 บาท ลงวันที  13 กันยายน 2562
เหตุอุทกภัยภายในต่าบลซับเปิบ

12 จ้างโครงการขดุลอกคลองวังโป่ง 440,000.00  440,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส หจก. 703 ออโต้เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจา้งทั วไปเลขที  14/2562

เพื อเปลี ยนทางน่้าไหล เนื องจาก 440,000.00 บาท 440,000.00 บาท ลงวันที  23 กันยายน 2562
อุทกภัย หมูที่  7 ต่าบลซับเปิบ
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